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Kallelse till kommunfullmäktige  

Tisdagen den 7 juni 2022, kl. 18:00 
Röda salongen, Hässleholm Kulturhus 
 

I tur att justera: Patrik Jönsson och Irene Nilsson  
Ersättare:  Björn Widmark och Robin Gustavsson 
Tid och plats för justering: Kl. 09:00, fredagen den 10 juni, sammanträdesrum 2, stadshuset 

Föredragningslista 
    

 Ärenden   

1. Frågor och interpellationer 

Handlingar  
 • Fråga till tekniska nämndens ordförande om byggnation av  
   Hässleholms nya badhus 
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande om en djurvänlig  
   kommun 
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande om vad som hände 
    med sverigedemokraternas motion om flaggningspolicy? 
 

   

2. Valärenden 

Inga handlingar  

   

3. Anmälningsärenden 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-24 
 

   

4. Inlämnade motioner 

Handlingar  
 • Motion om att skapa trygghetsboende i kransorterna! 
 • Motion om miljövänligare byggande 
 • Motion om att vi vill ha tillbaka Power Meet till Hässleholm  
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 Kommunfullmäktige 
 

 
 

5. Överlåtelseavtal avseende hyresavtal för äldreboendet på 
fastigheten Björksäter 4 

Handlingar  

 • KS protokoll kommer efter KS-sammanträdet 2022-06-07 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-30 
 • TN protokoll 2022-05-30 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-05-12 
 • Överlåtelse av hyresavtal 
 • Hyresavtal 
 • Köpeavtal inventarier 
 • Inventarielista 
 • Kalkyl 
 

   

6. Inrättande av den kommungemensamma Trygghetscentralen  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-05-11 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-04-26 
 • Bolagsordning 
 • Aktieägaravtal 
 • Ägardirektiv 
 • Avsiktsförklaring Trygghetscentralen 
 • Slutrapport Projekt Trygghetscentralen SKNO 
 • PWC rapport - Förstudie larm- och säkerhetscentral 
 

  

7. Kommunal borgen för verksamheten vid Hässleholms 
Kretsloppscenter 

Handlingar  

 • KS protokoll kommer efter KS-sammanträdet 2022-06-07 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-18 
 • PM från Hässleholm Miljö AB 
 

  

  



    3 (4)  

  

  

 

 Kommunfullmäktige 
 

 
 

8. Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och 
Vänhem)  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-05-11 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-04-08 
 • KF protokoll 2022-02-28 
 • KS protokoll 2022-02-02 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-11-25 
 • MSN protokoll 2021-10-27 
 • MSF tjänsteskrivelse 2021-10-06 
 • Plankarta 2021-10-06 
 • Planbeskrivning 2021-10-06 
 • Granskningsutlåtande 2021-10-06 
 • Samrådsredogörelse 
 • Samrådshandlingar 
 

  

9. Åtgärdsplaner efter februari för en budget i balans 2022  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-05-11 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-06  
 • Åtgärdsplan för en budget i balans 2022 - arbetsmarknadsnämnden 
 • Åtgärdsplan för en budget i balans 2022 - tekniska nämnden 
 • Åtgärdsplan för en budget i balans 2022 - kultur- och  
   fritidsnämnden 
 

  

10. Värdeöverföring från Hässlehem AB 2022  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-05-11  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-03-21 
 

  

11. Nytt näringslivsprogram för Hässleholms kommun  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-05-11 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-04-19 
 • Förslag till Näringslivsprogram 2022-2026 
 • Underlagsrapport - Näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt i  
   Hässleholms kommun  
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 Kommunfullmäktige 
 

 
 

12. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 - Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 

Handlingar   

 • KF presidium protokoll 2022-05-23 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-17 
 • Årsredovisning och revisionsrapport 
 • Granskningsrapport 
 

  

13. Ansvarsfrihet år 2021 för kommunalförbundet AV Media Skåne 

Handlingar   

 • KF presidium protokoll 2022-05-23 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-04-29 
 • AV Medias hemställan om ansvarsfrihet 
 • Protokoll för direktionsmöte 2022-03-07 med bilagor 
 

  

 
Kommunfullmäktige 
 

Douglas Roth (M) 
Ordförande 
 

 
Sänds i närradio, 98,9 Mhz och via www.hassleholm.se/kfwebbradio 

http://www.hassleholm.se/kfwebbradio


MILJÖPARTIET DE GRÖNA I HÄSSLEHOLMS KOMMUN Sidan 1 av 1 

 

 

 

Fråga till tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) om 

byggnation av Hässleholms nya badhus  

Kommunfullmäktige har beslutat om att bygga ett nytt badhus på Österås. En styrgrupp med 

representation från tre politiska partier följer upp projektet men vi i miljöpartiet saknar 

representation. Vi har inte hört någonting om byggprocessen sedan beslutet togs.  

Miljöpartiet jobbar för omställningen av byggsektorn. Kommunerna har en viktig roll att 

driva på omställningen genom att ställa moderna och kloka krav på byggupphandlingar. Ett 

badhus är en byggnad med en stor miljöpåverkan, men mycket kan göras åt det.  

Ett gott exempel är badhuset i Holmen, Asker kommun i Norge. De använde koldioxidsnål 

betong i byggnationen och minskade utsläppen av växthusgaser med 17 % jämfört med 

traditionell betong. En simhall kräver extremt mycket energi. Tack vare avancerade 

energilösningar halverades det totala energibehovet jämfört med en nybyggd simhall av 

standardformat. Med hjälp av två värmepumpar samlas energi in från 15 bergbrunnar för 

uppvärmning av simhallen. Tre andra värmepumpar kommer att återvinna energi från 

ventilationssystemet till luft, pool och kranvatten. På så sätt dras det nytta av 

avdunstningsvärmen från poolen. På natten höjs bassängernas botten så att avdunstningen 

blir mindre. Därmed blir det mindre arbete för ventilationssystemet när poolerna inte är i 

bruk. Till och med värmen från duschvattnet återvinns. Utöver de omfattande 

energieffektiviseringarna så utrustades simhallen med solpaneler som täcker 12 procent av 

byggnadens energibehov. Allt detta leder till årliga besparingar i miljonbelopp. Asker 

kommun har så klart jobbat mycket aktivt med att förenkla för besökare att åka kollektivt, 

cykla och gå till simhallen. Mer information om Holmens simhall här: 

https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/futurebuilt/holmen-svommehall/ 

Jag vill få svar på följande frågor: 

1. Hur jobbar tekniska nämnden för att minska byggprocessens miljö- och 

klimatpåverkan? 

2. Hur ska du se till att simhallens driftkostnader och särskilt energikostnader hålls så 

låga som det bara går?  

 

Dolores Öhman (MP)  

1 juni 2022 

https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/futurebuilt/holmen-svommehall/
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) om 
djurvänlig kommun  

Organisationen Djurens Rätt presenterar årligen rankingen Djurvänlig kommun. Trots en 

påtaglig avsaknad av miljöarbete i Hässleholms kommun hamnade kommunen år 2021 på en 

imponerande tredje plats. Rankningen baseras på en enkätundersökning till Sveriges 

samtliga kommuner, där satsningar på minskad servering av kött och ökat djurskyddskrav 

vid upphandling väger tyngst. 

 

Enligt Djurens Rätt är det glädjande att allt fler kommuner ställer om till mer växtbaserad 

mat i sina verksamheter eftersom det ger så många fördelar för såväl djur, klimat och 

folkhälsan. Över 80 procent av kommunerna har genomfört åtgärder för att utöka andelen 

växtbaserad mat som serveras skriver organisationen på sin hemsida.   

 

Men i årets rankning finns inte Hässleholm med. Kommunen har struntat i att svara på 

enkäten. Den största representation på topplistan står de skånska kommuner för, men 

Hässleholm lyser med sin frånvaro.  

 

Jag vill få svar på följande frågor: 

1. Varför finns inte Hässleholms kommun med i årets rankning Djurvänlig kommun?  

2. Hur tycker du att Hässleholms kommun ska säkerställa hälsosamma, smakliga och 

hållbara måltider?  

 

Dolores Öhman (MP)  

1 juni 2022 



2022-06-02 

 

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) om vad som 
hände med Sverigedemokraternas motion om flaggningspolicy? 

Sverigedemokraterna lade 2016 en motion om att införa en flaggningspolicy i Hässleholms 
kommun. Denna motion bifölls i Kommunfullmäktige 2016-05- 30.           Efter detta tog 
tekniska nämnden fram en flaggningspolicy enligt den bifallna motionen 2016-11-22, denna 
skulle efter detta vidare för beslut i kommunstyrelsen och till slut beslutas i 
kommunfullmäktige.  

Av någon outgrundlig anledning hände inte detta, utan den 13 september 2017 kan man läsa 
i en tjänsteanteckning" På berednings-au den 13 september 2017 beslutades att tekniska 
förvaltningen skulle ta över ärendet för vidare utredning. Detta ärende avslutas"  

Vi ser detta som ett stort problem och att den uppkomna informationen är ett stort hot mot 
vår demokrati.  

 

Mina frågor till dig efter den framkomna informationen är: 

 - Varför avslutades detta ärende?  

- Anser du att Kommunstyrelsen har rätt att avsluta och inte genomföra motioner bifallna av 
kommunfullmäktige? 

- Hur avser du agera för att detta inte ska hända igen? 

 

 

 

 

______________________________        Hanna 
Nilsson (SD) 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 
2022-05-24 
 

 

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
louise.davidsson@hassleholm.se 
 

 

 Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  
E-post: info@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Anmälningsärenden 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

 
KLF 2022/362-1 
Revidering av sammanträdesdagar för 2022 enligt bilaga. Kommunstyrelsens 
sammanträdesplan revideras på så sätt att novembersammanträdet flyttas till den 
23 november 2022 för att ge budgetberedningen mer tid till 
fullmäktigesammanträdet i december. Flytten innebär att även arbetsutskottet och 
inlämningstider justeras. Till fullmäktiges sammanträdesplan läggs in ett extra 
utbildningstillfälle den 15 december. Mer information om detta kommer senare.  

KLF 2022/352-1 
Sydarkivera har utfört arkivtillsyn för 2022 som i år fokuserat på de helägda 
bolagen. Sammanfattningsvis konstateras att de flesta av bolagen har god kontroll 
över sin information men att de också är medveten om att det finns brister som 
behöver åtgärdas. 
 
KLF 2022/374-1 
Socialnämndens rapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för besluten, vilka typer av 
bistånd som besluten gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället gått 
från dagen för respektive beslut för första kvartalet 2022. Rapporten visar tio 
beslut som inte verkställts inom tre månader, varav tre ännu inte verkställts och 
ett ärende avslutats utan att verkställas. 
 

 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Louise Davidsson 
Kommunsekreterare 

Hässleholms 
kommun 



  
 

 

  
 
 
 

 
 

Sammanträdesdagar 2022 och tider för inlämning av handlingar 
För att de förtroendevalda ska kunna besluta i ett ärende på ett visst sammanträde är ett 
grundläggande krav att ärendet är berett enligt antagen beredningsinstruktion och inlämnat i tid enligt 
nedanstående: 

Berednings 
AU 

onsdagar 
08.30 

Sista datum 
inlämning 
KSAU – 
Ärenden från 
annan nämnd/ 
förvaltning 

Sista datum 
inlämning 
KSAU – 

Ärenden från 
KLF 

Kommun- 
styrelsens 

arbetsutskott  
(KSAU) 

onsdagar 08.30 

Kommun-
styrelsen 

(KS) 

 
onsdagar 13.30 

Kommunfullmäktige 
(KF) 

 
 

måndagar 18.00  

 3/11 - 2021 10/11 - 2021 1/12 - 2021 15/12 - 2021 31/1 - 2022 
KF börjar kl. 19.00 

26/1 
 

15/12 - 2021 22/12 - 2021 
 

12/1 
 

2/2 28/2 

2/2 19/1  26/1 16/2 
 

  2/3 
 

28/3 
Över- och 

underskottshantering 

    9/3  
Heldag – Bolag 

 

2/3 
 

23/3 

16/2  23/2 16/3  30/3 
Heldag 

Årsredovisning  
Månadsuppföljning  

25/4  
Årsredovisning 

 
20/4 

9/3  16/3 6/4 
 

 27/4 
 

23/5 
KF börjar kl. 15.30 – 

Bolagens redovisningar 

4/5 
18/5 

30/3  6/4 27/4 
 

11/5 
Heldag 

7/6 

8/6 4/5 
 
 

18/5 

11/5 
 
 

25/5 

1/6 
 

 
15/6 

15/6 – 

Månadsuppföljning 
per 30/4 

10/8 

29/8 
 

10/8 20/7 27/7 17/8 31/8 26/9 

31/8     17/10 
Val (KF:s presidium, 

valberedning, KS) 

 
28/9 

17/8 24/8 14/9 
  

28/9 
Delårsrapport 

24/10 
Delårsrapport  

 

19/10 
 

14/9 21/9   12/10 26/10 21/11  
 

16/11 12/10 19/10    9/11 23/11 
Månadsuppföljning 

per 31/10 

5/12 
Heldag – budget 

     15/12 
Utbildningsdag KF 

7/12 2/11 9/11  30/11 14/12 30/1 - 2023 

Hässleholms 
kommun 
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E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se  
 

 

 14/12 21/12 18/1 - 2023 1/2 - 2023  

  

Heldag i KS börjar kl. 08.30 
Heldag i KF börjar kl. 09.00 





 
  

 

Motion om miljövänligare byggande  

I Sverige ligger byggandet på en historiskt hög nivå. Även när det gäller renovering och byggande 

av vägar och järnvägar är behovet stort. Att förena en hög byggtakt med Sveriges klimatmål är en 

utmaning. Dessutom står svenska byggnader för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning, 

som går till el och uppvärmning. Svenska byggnader står totalt för en dryg femtedel av Sveriges 

utsläpp av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv, dvs produktion av byggmaterial, själva 

byggnation, användandet, renovering och rivning.  

Byggbranschen har tagit fram en gemensam färdplan för att nå nettonollutsläpp 2045 inom ramen 

för regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige”. Aktörer längs hela värdekedjan har visat ett stort 

intresse för att skapa affärsmöjligheter utifrån klimatomställningen. 

En viktig anledning till att branschen jobbar med att minska sin klimatpåverkan är kundernas 

krav. Kommunerna är viktiga aktörer som kan bidra till att påskynda branschens omställning. 

Genom stadsplanering, exploatering och byggupphandlingar kan kommunerna påverka 

byggbyggbranschen. På köpet får dessa kommuner mer attraktiva bostadsmiljöer och kvalitativa 

kommunala byggnader med låga mediakostnaderi. Det bör uppmärksammas att kommunens krav 

vid upphandlingar bör som miniminivå likställas med leverantörernas interna miljökrav. Annars 

minskar konkurrensen bland anbudslämnare i takt med att ledande företag inte kan lämna 

lönsamma anbud. Även inom den privata sektorn ställs miljökrav på byggnader. Ett bevis på detta 

är HIBABs arbete med miljöcertifierade byggnader för att möta hyresgästernas krav.  

Ett gott exempel på en kommun som jobbar med miljövänlig byggnation är Malmö stad. På 

följande sida kan man läsa om hur de jobbar med ett hållbart och klimatneutralt byggande: 

https://malmo.se/Stadsutveckling/Tema/Hallbart-och-klimatneutralt-byggande.html  

Såvitt vi vet saknar Hässleholms kommun riktlinjer, planer eller projekt för ett hållbart och 

klimatneutralt byggande.  

Med anledning av detta yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar att berörda 

nämnder får i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag om hur Hässleholms 

kommun kan jobba med ett hållbart och klimatneutral byggande.  

Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP) 

 
i I mediakostnaden ingår el, värme, vatten och avlopp. 

https://malmo.se/Stadsutveckling/Tema/Hallbart-och-klimatneutralt-byggande.html
https://malmo.se/Stadsutveckling/Tema/Hallbart-och-klimatneutralt-byggande.html


2022-06-06 

 

Motion 
”Vi vill ha tillbaka Power Meet till Hässleholm” 

Till kommunfullmäktige i Hässleholm 

Sverigedemokraterna anser att Power Meet med tillhörande cruising har varit ett av de största 
kulturevenemangen i Hässleholms kommun som årligen arrangerats. Många besökare från andra städer har 
kommit till vår kommun för en heldag med bilen i fokus.  

När då Power Meet valde att lämna Hässleholm blev vi bestörta. Detta gjordes av många olika anledningar, 
men bland annat att arrangören inte kände tillräckligt stort stöd från Hässleholms kommun.  

Trots att Power Meet lämnat vår kommun så har den cruising som många ser som en tradition fortsatt och då 
helt utan ansvariga arrangörer. Detta har gjort att det blivit stökigt på sina håll.  

Sverigedemokraterna har varit i kontakt med flera av de aktörer i näringslivet som vittnade om detta års 
cruising och alla är överens om att något måste göras. Vi har även haft kontakt med Power Meet som säger 
sig vara beredda att komma tillbaka med sitt hyllade arrangemang till Hässleholm om kommunen, och andra 
aktörer kan hjälpas åt. 

Detta gör oss väldigt glada och vi ser det som en möjlighet till en nystart för Power Meet i Hässleholm med 
kommunen som en medspelare i arrangemanget. 

På grund av ovanstående yrkar vi: 

-Att berörd nämnd tar kontakt med Power Meet AB för att utreda vad kommunen behöver göra för att 
evenemanget ska komma tillbaka till Hässleholm. 

-Att efter utredning återkomma med kostnadsberäkning till Kommunfullmäktige för beslut. 

-Att redan 2023 genomföra Power Meet och dess efterföljande cruising tillsammans med Power Meet AB. 

__________________________   ___________________________       
Hanna Nilsson (SD)    Johan Peltonen (SD) 
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Datum Diarienummer 

2022-05-30 KLF 2022/399 

 
 

Handläggare 
Gunilla Edvinsson 
Kommunledningsförvaltningen 
gunilla.edvinsson@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 
 

Överlåtelse av hyresavtal för äldreboendet på 
fastigheten Björksäter 4 
  

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

Beslutspunkterna gäller under förutsättning att köpeavtalet som kommunfullmäktige 
beslutade om den 30 augusti 2021, § 178, mellan Björksäter Äldreboende AB och 
Hässleholm kommun inte vinner laga kraft till den 30 juni 2022. 

1. Överlåtelseavtal avseende hyresavtal för äldreboendet på fastigheten 
Björksäter 4 upprättat av Björksäter Äldreboende AB och avser 
frånträdande hyresgäst Attendo Sverige AB och tillträdande hyresgäst 
Hässleholms kommun godkänns. 
 

2. Köpeavtal avseende inventarier mellan Attendo Sverige AB och 
Hässleholms kommun godkänns. 
 

3. Ordförande i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar enligt beslutspunkt 1 och 2 
 

4. Kommunfullmäktiges beslut per den 13 december 2021 § 259, avseende 
förvärv av Hässleholm Björksäter 4 med mera, med beslutspunkterna 6 och 
9 upphävs till förmån för beslutspunkterna 5 och 6 nedan.   
 

5. Tekniska nämnden tillföras 2,4 miljoner kronor i investeringsbudget för 2022 
avseende smärre anpassningar för äldreboendet.  
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AV 

 
6. Finansiering på 2 400 000 kr sker från kommunstyrelsen anslag för 

oförutsedda investeringar 2022. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 
 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Hässleholm beslutade den 30 augusti 2021, § 178, att förvärva 
fastigheten Björksäter 4 samt tillhörande inventarier. Enligt upprättat köpeavtal ska 
beslut, för köpets genomförande, vinna laga kraft senast den 31 december 2021. 
Kommunfullmäktiges beslut överklagades varvid ett rättsligt avgörande försenade ett 
köp. Parterna överenskom därför att genom tilläggsavtal framskjuta villkor avseende 
tid då beslut ska vinna laga kraft till den 30 juni 2022, samt att kommunen genom 
hyresavtal skulle hyra objektet i andra hand. Beslutet togs i kommunfullmäktige den 
13 december 2021, § 259.  

Då ett rättsligt avgörande inte inkommit samtidigt som besked inte kan ges när ett 
sådant väntas komma, existerar för parterna en osäker och utdragen process. Utifrån 
detta har fastighetsägarens meddelat att de inte längre är villiga att förlänga 
köpeavtalet. Därför har förslag om långsiktig förhyrning arbetats fram.  

Förslaget innebär att kommunen genom överlåtelseavtal, se bilaga 1, övertar 
nuvarande hyreskontrakt, se bilaga 2, och därmed ingår en förhyrning fram till och 
med den 31 januari 2035. I överlåtelseavtalet specificeras även att kommunen, i 
förhållande till hyreskontraktet, erhåller hyresrabatt och investeringsstöd för 
underhåll samt en något förändrad gränsdragning mot vad som anges i ursprungligt 
hyreskontrakt.  Därutöver har köpeavtal om 100 000 kr avseende inventarier mellan 
Attendo Sverige AB och Hässleholms kommun upprättast, se bilaga 3. 

Utifrån de förutsättningarna som nu råder innebär ett förslag om förhyrning genom 
överlåtelseavtalet att kommunen skapar en kontinuitet i verksamheten till en 
förmånlig kostnadsnivå under hyresperioden som sträcker sig till och med den 31 
januari 2035    

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Några konsekvenser för verksamhetens brukare, såväl kommunens verksamhet som 
de boende, väntas inte föreligga utifrån ägandeskapet av fastigheten. Fastigheten och 
byggnaden är uppförd för att svara till de krav som ställs i bygglagen för aktuellt 
boende.  

Barnperspektivet  

Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. 
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Miljökonsekvenser  

Inga miljömässiga konsekvenser. 

Facklig samverkan 

Ärendet bedöms inte vara av karaktären att facklig samverkan behövs. 

Ekonomiska konsekvenser 

Hyresprissättning 

Genom överlåtelseavtalet övertar kommunen nuvarande hyresavtal som löper till och 
med den 31 januari 2035. Utöver vad som anges i hyresavtalet erhåller kommunen en 
hyresrabatt om 2 mnkr per år samt ett investeringsbidrag om 100 000 kr för 
hyresgästanpassning år 2022 och 1 mnkr år 2029 för underhållsåtgärder som åligger 
hyresgästen. Dessutom ingår några justeringar av gränsdragningen mellan hyresvärd 
och hyresgäst som är till fördel för kommunen, däribland skötsel av 
sprinkleranläggning. 

 

Hyresnivå 

Internhyran vid en förhyrning av fastigheten Björksäter 4 under andra halvåret 2022 
beräknas uppgå till preliminärt cirka 4 320 000 kronor. I beloppet ingår hyreskostnad 
samt kostnader för verksamhetsvaktmästeri, sophantering samt övriga driftkostnader 
hänförlig till fastigheten, som åligger hyresgästen. Kostnaden under andra halvåret 
beräknas vara lägre jämfört med vad som tidigare antagits vid ett förvärv med 
anledning av den överenskomna hyresrabatten. Således finns inget ytterligare 
finansieringsbehov i det avseendet i förhållandet till kommunfullmäktigebeslutet den 
13 december 2021, § 259.  

Den beräknade internhyresnivån, med rabatt, momsavdrag, vaktmästartjänst etc. 
beräknas uppgå till cirka 1 650 kr/kvm och år baserat på år 2022 års prisnivå. Denna 
nivå är låg i jämförelse med andra motsvarande objekt. Givet samma 
grundförutsättningar för vad som ingår i internhyran är det inte orimligt att anta en 
hyresnivå på 2 000 kr/kvm och år för ett förhyrt objekt. Även vid en jämförelse om 
kommunen själva uppfört ett boende är internhyreskostnaden låg, beaktat en 
hyresperiod på 12,5 år.  

Viktigt att tillägga är däremot att ett kommunalt ägande har ekonomiska fördelar på 
lång sikt, under en fastighets livslängd på 40 år. Ekonomiavdelningen anser att det 
inte finns någon ekonomisk logik i att hyra istället för att äga om kommunen har för 
avsikt att bedriva verksamhet i det längre perspektivet.  
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Ekonomiska beräkningar 

I bilaga 5 finns en kalkyl enligt nuvärdesmetoden som tekniska förvaltningen 
upprättat över 12,5 år, dels för hyresalternativet (hyra och driftkostnad), dels för 
ägaralternativet. Ägaralternativet är en så kallad självkostnadshyra som består av 
driftkostnad, avskrivning (linjär avskrivning) samt kalkylränta på bokfört värde. Sett 
under hyresperioden på 12,5 år behöver antagande om en genomsnittlig kalkylränta 
under hela tidsperioden göras. I dialog med Kommuninvest och efter beaktande av 
Riksbankens räntebana väntas här en ränta om 3 procent1. Under kalkylperioden har 
även Riksbankens långsiktiga inflationsmål om 2 procent antagits.  
 
Vid ovanstående antaganden beräknas den totala internhyreskostnaden uppgå till 
knappt 104 mnkr för hyresperioden på 12,5 år. Enligt kalkylen uppgår kostnaden för 
ägaralternativet till 119,4 mnkr under hyresperioden. Tekniska förvaltningens 
nuvärdesberäkning på 2022 års prisnivå visar att kostnaden om kommunen äger 
Björksäter fram till och med den 31 januari 2035 (under 12,5 år) blir ungefär 16 mnkr 
dyrare jämfört med om kommunen hyr under samma period. 
 
Den resultatmässiga effekt som en fortsatt förhyrning får på kommunens resultat 
uppgår till 125,0 mnkr under 12,5 år, beräknat på ett antagande att priser ökar i takt 
med en inflation på 2 procent. Under 2023 väntas internhyran uppgå till cirka 
8 830 000 kr för helåret. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunfullmäktige godkänner förslaget 
om att hyra äldreboendet på fastigheten Björksäter 4 fram till och med den 31 januari 
2035. 

Tidigare fattat beslut 
 
På kommunfullmäktige den 13 december 2021, § 259, punkt 6 beslutades att tillskjuta 
225 650 000 kr i investeringsmedel till tekniska nämnden år 2022 för finansiering av 
köp, förvärvskostnader samt smärre anpassningar av Hässleholm Björksäter 4. 
Samtidigt beslutades att finansieringen skulle ske genom att kommunstyrelsen under 
år 2022 får låna ytterligare 226 050 000 kr (punkt 9).  

Finansiering 

Då något förvärv inte längre är aktuellt föreslås att beslutspunkterna 6 och 9 i 
kommunfullmäktigebeslutet den 13 december 2021, § 259, upphävs till förmån för 
beslutspunkt 5 och 6 i detta ärende. Oavsett förvärv eller förhyrning finns det 
fortfarande ett behov av att göra smärre anpassningar av Hässleholm Björsäter 4 
vilket åligger hyresgästen. Tekniska nämnden föreslås därför tillföras 2,4 miljoner 
kronor i investeringsbudget för 2022 avseende smärre anpassningar för äldreboendet 

 

1 Kalkylränta om 3 procent för 10–15 år är avstämd med Kommuninvest 
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(beslutspunkt 5). Finansieringen föreslås ske genom kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda investeringar och investeringen föreslås vara anslagstyp 1 (beslutspunkt 
6).  

Då hyreskostnaden under andra halvåret av 2022 beräknas vara lägre jämfört med 
vad som tidigare antagits vid ett förvärv med anledning av den överenskomna 
hyresrabatten finns inget ytterligare finansieringsbehov för 2022 i förhållandet till 
kommunfullmäktigebeslutet den 13 december 2021, § 259.  

 

Bilagor 

1. Överlåtelse av hyresavtal  
2. Hyreskontrakt 
3. Köpavtal inventarier 
4. Inventarielista  
5. Kalkyl 

 

Sändlista: 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Skandia 
Attendo 
 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Amra Salihovic   Eva-Lotta Svensson 
Biträdande förvaltningschef   Ekonomichef 
  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 4 (12) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 46   
 

Överlåtelseavtal hyreskontrakt  
Dnr: TF 2022/329 

Beslut 
 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 
 
Beslutspunkterna gäller under förutsättning att köpeavtalet som 
kommunfullmäktige beslutade om den 30 augusti 2021, § 178, mellan Björksäter 
Äldreboende AB och Hässleholm kommun inte vinner laga kraft till 30 juni 2022. 
 

1. Överlåtelseavtal avseende hyresavtal för äldreboendet på fastigheten 
Björksäter 4 upprättat av Björksäter Äldreboende AB och avser 
frånträdande hyresgäst Attendo Sverige AB och tillträdande hyresgäst 
Hässleholms kommun godkänns. 
 

2. Köpeavtal avseende inventarier mellan Attendo Sverige AB och 
Hässleholms kommun godkänns. 
 

3. Ordförande i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar enligt beslutspunkt 1 och 2 
 

4. Kommunfullmäktiges beslut per den 13 december 2021 § 259, avseende 
förvärv av Hässleholm Björksäter 4 med mera, med beslutspunkterna 6 och 
9 upphävs.  
 

5. Tekniska nämnden tillförs 2,4 mnkr i investeringsbudget för 2022 och 
investeringen ska vara av anslagstyp 1. 
 

6. Samtliga beslutspunkter sker med omedelbar justering. 

 

 

Reservationer 
Ernst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet.  

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



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 5 (12) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag mot Ernst Herslow (FV) avslagsyrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet.  
 

Beskrivning av ärendet  
 
Kommunfullmäktige i Hässleholm beslutade per den 30 augusti 2021, § 178, att 
förvärva fastigheten Björksäter 4 samt tillhörande inventarier. Enligt upprättat 
köpeavtal ska beslut, för köpets genomförande, vinna laga kraft senast den 31 
december 2021. Kommunfullmäktiges beslut överklagades varvid ett rättsligt 
avgörande försenade ett köp. Parterna överenskom därför att genom tilläggsavtal 
framskjuta villkor avseende tid då beslut ska vinna laga kraft till den 30 juni 2022, 
samt att kommunen genom hyresavtal skulle hyra objektet i andra hand. Beslutet 
togs i kommunfullmäktige per den 13 december 2021, § 259.  

Då ett rättsligt avgörande inte inkommit samtidigt som besked inte kan ges när ett 
sådant väntas komma, existerar för parterna en osäker och utdragen process. 
Utifrån detta har fastighetsägarens meddelat att de inte längre är villiga att förlänga 
köpeavtalet. Därför har förslag om långsiktig förhyrning arbetats fram.  

Förslaget innebär att kommunen genom överlåtelseavtal, se bilaga 1, övertar 
nuvarande hyreskontrakt, se bilaga 2, och därmed ingår en förhyrning fram till 
2035-01-31. I överlåtelseavtalet specificeras även att kommunen, i förhållande till 
hyreskontraktet, erhåller hyresrabatt och investeringsstöd för underhåll samt en 
något förändrad gränsdragning mot vad som anges i ursprungligt hyreskontrakt.  
Därutöver har köpeavtal om 100 000 kr avseende inventarier mellan Attendo 
Sverige AB och Hässleholms kommun upprättast, se bilaga 3. 

Utifrån de förutsättningarna som nu råder innebär förslag om förhyrning genom 
överlåtelseavtalet att kommunen skapar en kontinuitet i verksamheten till en, under 
hyresperioden, förmånlig kostnadsnivå.    

 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  
 

Några konsekvenser för verksamhetens brukare, såväl kommunens verksamhet som 
de boende, väntas inte föreligga utifrån ägandeskapet av fastigheten. Fastigheten 
och byggnaden är uppförd för att svara till de krav som ställs i bygglagen för aktuellt 
boende.  

 
Barnperspektivet  

Är ej relevant i ärendet 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 6 (12) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Miljökonsekvenser  

Är ej relevant i ärendet 

Facklig samverkan 

Är ej relevant i ärendet 

Ekonomiska konsekvenser 

Genom överlåtelseavtalet övertar kommunen nuvarande hyresavtal som löper till 
och med 2035-01-31. Utöver vad som anges i hyresavtalet erhåller kommunen en 
hyresrabatt om 2 mnkr per år samt investeringsbidrag om 100 000 kr för 
hyresgästanpassning år 2022 och 1 mnkr år 2029 för underhållsåtgärder som åligger 
hyresgästen. Dessutom ingår några justeringar av gränsdragningen mellan hyresvärd 
och hyresgäst som är till fördel för kommunen, däribland skötsel av 
sprinkleranläggning.  

Internhyran vid en förhyrning av fastigheten Björksäter 4 under andra halvåret 2022 
beräknas uppgå till preliminärt ca 4 320 000 kronor. I beloppet ingår hyreskostnad 
samt kostnader för verksamhetsvaktmästeri, sophantering samt övriga 
driftkostnader hänförlig till fastigheten, som åligger hyresgästen. Kostnad under 
andra halvåret beräknas vara lägre jämfört med vad som tidigare antagits vid ett 
förvärv. Således finns inget behov av ytterligare finansiering i det avseendet.    

Under 2023 väntas internhyran uppgå till ca 8 830 000 kr för helåret, vilket i 2022 
års priser med en kalkylränta på 1,25 procent, idag motsvarar 8 720 000 kr. 

Sett under hela hyresperioden på 12,5 år behöver antagande om en genomsnittlig 
kalkylränta under hela tidsperioden göras. I dialog med Kommuninvest och efter 
beaktande av Riksbankens räntebana väntas här en ränta om 3 procent1. Under 
kalkylperioden har även Riksbankens långsiktiga inflationsmål om 2 procent  

antagits. Med det i beaktande beräknas den totala internhyreskostnaden uppgå till 
knappt 104 mnkr för hela hyresperioden.    

I tabellen nedan presenteras en preliminär internhyra fram till 2035. Internhyran 
redovisas dels i löpande priser och dels i 2022 års prisnivå, avseende en kalkylränta 
om 1.25 och 3 procent. Hänsyn har tagits till fastighetsrelaterade kostnader inklusive 
momsåtersökning.   

Tabell, Preliminär internhyra. Kalkylränta 1.25 och 3 procent, för löpande samt 2022 års priser 
 Halvår 2022 2023 2024 2025 Totalt -2035 

2022 år prisnivå      

Internhyra, (3%) 4 319 134 8 570 712 8 518 419 8 465 732 103 643 952 

Internhyra, (1.25%) 4 319 134 8 718 848 8 815 427 8 912 327 115 393 611 

                                                 
1 Kalkylränta om 3 procent för 10–15 år är avstämd med Kommuninvest 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 7 (12) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Löpande priser      

Internhyra 4 319 134 8 827 834 9 037 191 9 250 734 125 034 661 

 

Hyresnivå 
Den beräknade internhyresnivån, med rabatt, momsavdrag, vaktmästartjänst etc. 
beräknas uppgå till ca 1 650 kr/kvm och år. Denna nivå är låg i jämförelse med 
andra motsvarande objekt. Givet samma grundförutsättningar för vad som ingår i 
internhyran är det inte orimligt att anta en hyresnivå på 2 000 kr/kvm och år för ett 
förhyrt objekt. Även vid en jämförelse om kommunen själva uppfört ett boende är 
internhyreskostnaden låg, beaktat en hyresperiod på 12,5 år. Givet antagande om 
investeringsnivå, ränta, inflation etc. beräknas ett eget ägande vara ca 16 mnkr 
dyrare under perioden, se kalkyl bilaga 5. Viktigt att tillägga är däremot att ett 
kommunalt ägande har ekonomiska fördelar på lång sikt, under en fastighets 
livslängd på 40 år.  

 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Skandia 
Attendo 
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Överlåtelse av hyresavtal 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 

Beslutspunkterna gäller under förutsättning att köpeavtalet som 
kommunfullmäktige beslutade om den 30 augusti 2021, § 178, mellan Björksäter 
Äldreboende AB och Hässleholm kommun inte vinner laga kraft till 30 juni 2022. 

1. Överlåtelseavtal avseende hyresavtal för äldreboendet på fastigheten 
Björksäter 4 upprättat av Björksäter Äldreboende AB och avser 
frånträdande hyresgäst Attendo Sverige AB och tillträdande hyresgäst 
Hässleholms kommun godkänns. 
 

2. Köpeavtal avseende inventarier mellan Attendo Sverige AB och 
Hässleholms kommun godkänns. 
 

3. Ordförande i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar enligt beslutspunkt 1 och 2 
 

4. Kommunfullmäktiges beslut per den 13 december 2021 § 259, avseende 
förvärv av Hässleholm Björksäter 4 med mera, med beslutspunkterna 6 och 
9 upphävs.  
 

5. Tekniska nämnden tillförs 2,4 mnkr i investeringsbudget för 2022 och 
investeringen ska vara av anslagstyp 1. 
 

6. Samtliga beslutspunkter sker med omedelbar justering. 
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AV 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Hässleholm beslutade per den 30 augusti 2021, § 178, att 
förvärva fastigheten Björksäter 4 samt tillhörande inventarier. Enligt upprättat 
köpeavtal ska beslut, för köpets genomförande, vinna laga kraft senast den 31 
december 2021. Kommunfullmäktiges beslut överklagades varvid ett rättsligt 
avgörande försenade ett köp. Parterna överenskom därför att genom tilläggsavtal 
framskjuta villkor avseende tid då beslut ska vinna laga kraft till den 30 juni 2022, 
samt att kommunen genom hyresavtal skulle hyra objektet i andra hand. Beslutet 
togs i kommunfullmäktige per den 13 december 2021, § 259.  

Då ett rättsligt avgörande inte inkommit samtidigt som besked inte kan ges när ett 
sådant väntas komma, existerar för parterna en osäker och utdragen process. 
Utifrån detta har fastighetsägarens meddelat att de inte längre är villiga att förlänga 
köpeavtalet. Därför har förslag om långsiktig förhyrning arbetats fram.  

Förslaget innebär att kommunen genom överlåtelseavtal, se bilaga 1, övertar 
nuvarande hyreskontrakt, se bilaga 2, och därmed ingår en förhyrning fram till 
2035-01-31. I överlåtelseavtalet specificeras även att kommunen, i förhållande till 
hyreskontraktet, erhåller hyresrabatt och investeringsstöd för underhåll samt en 
något förändrad gränsdragning mot vad som anges i ursprungligt hyreskontrakt.  
Därutöver har köpeavtal om 100 000 kr avseende inventarier mellan Attendo 
Sverige AB och Hässleholms kommun upprättast, se bilaga 3. 

Utifrån de förutsättningarna som nu råder innebär förslag om förhyrning genom 
överlåtelseavtalet att kommunen skapar en kontinuitet i verksamheten till en, under 
hyresperioden, förmånlig kostnadsnivå.    

 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Några konsekvenser för verksamhetens brukare, såväl kommunens verksamhet som 
de boende, väntas inte föreligga utifrån ägandeskapet av fastigheten. Fastigheten 
och byggnaden är uppförd för att svara till de krav som ställs i bygglagen för aktuellt 
boende.  
Barnperspektivet  

Är ej relevant i ärendet 

Miljökonsekvenser  

Är ej relevant i ärendet 

Facklig samverkan 

Är ej relevant i ärendet 
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Ekonomiska konsekvenser 

Genom överlåtelseavtalet övertar kommunen nuvarande hyresavtal som löper till 
och med 2035-01-31. Utöver vad som anges i hyresavtalet erhåller kommunen en 
hyresrabatt om 2 mnkr per år samt investeringsbidrag om 100 000 kr för 
hyresgästanpassning år 2022 och 1 mnkr år 2029 för underhållsåtgärder som åligger 
hyresgästen. Dessutom ingår några justeringar av gränsdragningen mellan hyresvärd 
och hyresgäst som är till fördel för kommunen, däribland skötsel av 
sprinkleranläggning.  

Internhyran vid en förhyrning av fastigheten Björksäter 4 under andra halvåret 2022 
beräknas uppgå till preliminärt ca 4 320 000 kronor. I beloppet ingår hyreskostnad 
samt kostnader för verksamhetsvaktmästeri, sophantering samt övriga 
driftkostnader hänförlig till fastigheten, som åligger hyresgästen. Kostnad under 
andra halvåret beräknas vara lägre jämfört med vad som tidigare antagits vid ett 
förvärv. Således finns inget behov av ytterligare finansiering i det avseendet.    

Under 2023 väntas internhyran uppgå till ca 8 830 000 kr för helåret, vilket i 2022 
års priser med en kalkylränta på 1,25 procent, idag motsvarar 8 720 000 kr. 

Sett under hela hyresperioden på 12,5 år behöver antagande om en genomsnittlig 
kalkylränta under hela tidsperioden göras. I dialog med Kommuninvest och efter 
beaktande av Riksbankens räntebana väntas här en ränta om 3 procent1. Under 
kalkylperioden har även Riksbankens långsiktiga inflationsmål om 2 procent 
antagits. Med det i beaktande beräknas den totala internhyreskostnaden uppgå till 
knappt 104 mnkr för hela hyresperioden.    

I tabellen nedan presenteras en preliminär internhyra fram till 2035. Internhyran 
redovisas dels i löpande priser och dels i 2022 års prisnivå, avseende en kalkylränta 
om 1.25 och 3 procent. Hänsyn har tagits till fastighetsrelaterade kostnader inklusive 
momsåtersökning.   

Tabell, Preliminär internhyra. Kalkylränta 1.25 och 3 procent, för löpande samt 2022 års priser 
 Halvår 2022 2023 2024 2025 Totalt -2035 

2022 år prisnivå      

Internhyra, (3%) 4 319 134 8 570 712 8 518 419 8 465 732 103 643 952 

Internhyra, (1.25%) 4 319 134 8 718 848 8 815 427 8 912 327 115 393 611 

Löpande priser      

Internhyra 4 319 134 8 827 834 9 037 191 9 250 734 125 034 661 

 

                                                 
1 Kalkylränta om 3 procent för 10–15 år är avstämd med Kommuninvest 
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Hyresnivå 

Den beräknade internhyresnivån, med rabatt, momsavdrag, vaktmästartjänst etc. 
beräknas uppgå till ca 1 650 kr/kvm och år. Denna nivå är låg i jämförelse med 
andra motsvarande objekt. Givet samma grundförutsättningar för vad som ingår i 
internhyran är det inte orimligt att anta en hyresnivå på 2 000 kr/kvm och år för ett 
förhyrt objekt. Även vid en jämförelse om kommunen själva uppfört ett boende är 
internhyreskostnaden låg, beaktat en hyresperiod på 12,5 år. Givet antagande om 
investeringsnivå, ränta, inflation etc. beräknas ett eget ägande vara ca 16 mnkr 
dyrare under perioden, se kalkyl bilaga 5. Viktigt att tillägga är däremot att ett 
kommunalt ägande har ekonomiska fördelar på lång sikt, under en fastighets 
livslängd på 40 år.  

 
Bilagor 

1. Överlåtelse av hyresavtal 
2. Hyresavtal 
3. Köpeavtal inventarier 
4. Inventarielista  
5. Kalkyl 

 

Sändlista: 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Skandia 

Attendo 

 

Tekniska förvaltningen 

Tobias Oscarsson 

  



 

Överlåtelse av hyresavtal 

 

Björksäter Äldreboende AB, org.nr 559123-0692 (”Hyresvärden”), Attendo Sverige AB, org.nr 
556148-5169 (”Frånträdande hyresgäst”) och Hässleholms kommun, org.nr 212000-0985, 
[aviseringsadress] (”Tillträdande hyresgäst”) har denna dag träffat följande överenskommelse 
som utgör tilläggsavtal 2 till Hyresavtalet (enligt definition nedan). 

1 Bakgrund 

1.1 Frånträdande hyresgäst hyr en lokal av Hyresvärden inom fastigheten Hässleholm 
Björksäter 4 (tidigare del av Hässleholm Björksäter 2) (”Lokalen”) enligt avtal nr 2017-10 
(”Hyresavtalet”). Hyrestiden löper till och med 2035-01-31.  

1.2 Tillträdande hyresgäst förhyr sedan 2022-01-01 Lokalen i andra hand. 

1.3 Parterna har mot denna bakgrund kommit överens om följande. 

2 Överlåtelse 

2.1 Frånträdande hyresgäst överlåter härmed Hyresavtalet på Tillträdande hyresgäst i 
enlighet med villkoren i denna överenskommelse med tillträdesdag den 2022-07-01. 

2.2 Tillträdande hyresgäst har tagit del av Hyresavtalet jämte bilagor samt är medveten om 
att han enligt 12 kap. 38 § jordabalken även är betalningsansvarig för Frånträdande 
hyresgästs förpliktelser enligt Hyresavtalet för tiden före Tillträdesdagen. 

2.3 Tillträdande hyresgäst ska under den initiala hyrestiden, d.v.s. från Tillträdesdagen till och 
med 2035-01-31, erhålla en hyresrabatt om 2 000 000 kronor per kalenderår. Rabatten 
ska anses vara fördelad lika över respektive kalenderår. Det förtydligas att Tillträdande 
hyresgäst för år 2022 ska erhålla en hyresrabatt om 1 000 000 kronor eftersom 
Tillträdande hyresgäst förhyr Lokalen under sex månader under 2022. 

2.4 Tillträdande hyresgäst ska på egen bekostnad utföra hyresgästsanpassning av Lokalen 
avseende tillskapande av ett mötesrum/allrum. Tillträdande hyresgäst ska för 
hyresgästsanpassningen erhålla ett investeringsbidrag om 100 000 kronor från 
Hyresvärden. Investeringsbidraget kommer att utbetalas mot underliggande verifikat som 
ska vara hyresvärden tillhanda senast den 2022-12-01. 

2.5 Borgensförbindelse som utställts för fullgörandet av Frånträdande hyresgästs 
skyldigheter enligt Hyresavtalet och 12 kap. jordabalken upphör från och med 
Tillträdesdagen. Parterna har överenskommit att ny säkerhet inte ska ställas ut.  

2.6 Bilaga 3 (Gränsdragningslista) till Hyresavtalet ska justeras enligt följande:  

2.6.1 Planerat underhåll och utbyte av radiatorventiler ska åligga fastighetsägaren, 
d.v.s. Hyresvärden; och  

2.6.2 Tillsyn respektive drift av sprinkleranläggning ska åligga fastighetsägaren, d.v.s. 
Hyresvärden. 

2.7 Tillträdande hyresgäst ska under år 2029 erhålla ett investeringsbidrag om 1 000 000 
kronor från Hyresvärden för renovering av ytskikt och andra förbättringsåtgärder i 



 2 

Lokalen. Investeringsbidraget kommer att utbetalas mot underliggande verifikat som ska 
vara hyresvärden tillhanda senast den 2029-12-01. 

2.8 I övrigt ska villkoren i Hyresavtalet gälla oförändrade. 

2.9 Hyresvärden medger genom undertecknande av denna överenskommelse att 
Hyresavtalet överlåts på Tillträdande hyresgäst i enlighet med denna överenskommelse. 

3 Villkor 

Denna överenskommelse är för sin giltighet villkorad av att kommunfullmäktige i 
Hässleholms kommun beslutar att godkänna överlåtelsen av Hyresavtalet enligt denna 
överenskommelse och denna överenskommelse undertecknas senast den 2022-06-10 
samt blir bindande och ovillkorad för Tillträdande hyresgäst. 

 

_____________________________ 
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Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Ort:  Ort: 

Datum:  Datum: 

BJÖRKSÄTER ÄLDREBOENDE AB  ATTENDO SVERIGE AB 

   

______________________________  ______________________________ 

Namn:  Namn: 

   

______________________________  ______________________________ 

Namn:  Namn: 

   

Ort:   

Datum:   

HÄSSLEHOLMS KOMMUN   

   

______________________________   

Namn:   

   

______________________________   

Namn:   

 































































































































  Datum: 2022-05-18 
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Köpavtal inventarier  äldre-

boendet Björksäter 
 

  



  Datum: 2022-05-18 
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                                      Attendo. Box 715. 182 17 Danderyd. Besöksadress Vendevägen 85 B. Tel 08 586 252 00. www.attendo.se.  
 

Attendo Sverige AB, org.nr 556148-5169, 18291 Danderyd (nedan kallat ”Attendo”) 
 
och 
 
Hässleholm kommun, org.nr 212000-0985, Nytorget 1, 281 31 Hässleholm  (nedan kallat     
”Kunden”) 
 
nedan även kallat Part eller gemensamt kallade Parter har denna dag ingått följande Avtal avseende 
Köp av inventarier (nedan kallat ”Avtalet”). 

1. Avtalets omfattning 

1.1. Detta Avtal omfattar de inventarier som specificeras i Bilaga 1. 

1.2. Detta Avtal är för sin giltighet villkorat av att kommunfullmäktige i Hässleholms kommun 
beslutar att godkänna detta Avtal vid sammanträdet den 7 juni 2022.  

2. Ersättning 

2.1. Kunden ska betala 100.000 SEK till Attendo. Summan är inklusive mervärdesskatt. 

3. Betalning 

3.1. I samband med att Attendo erhåller betalning enligt vad som framgår av detta Avtal övergår 
äganderätten av inventarierna till Kunden. 

3.2. Betalning ska vara Attendo tillhanda senast 2022-07-01 

3.3. Betalning sker enligt faktura till BG:5795-0412. 

4. Garantier, mm. 

4.1. Attendo ansvarar för att lämna över inventarierna till Kunden i det skick som inventarierna 
har på avtalsdagen, dvs. det datum när detta Avtal har signeras av bägge Parterna. 

4.2. Attendo lämnar inga garantier till Kunden. 

5. Tvister 

5.1. Tvist om detta Avtal eller något rättsförhållande som härrör ur det ska slutligen avgöras i 
allmän domstol. 

6. Fullständig reglering 

6.1. Detta Avtal utgör Parternas fullständiga överenskommelse och hela det avtal avseende de 
frågor som regleras häri.  

6.2. Dokument, brev, uttalanden eller överenskommelser som gjorts tidigare, före undertecknan-
det av detta Avtal och som inte inkluderats i detta Avtal, ska anses ersatta av detta Avtal. 

________________ 



  Datum: 2022-05-18 
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Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar varav Parterna tagit var sitt. 
 
 
Ort och datum    Ort och datum 
 
 
 
Attendo Sverige AB   Hässlehom Kommun 
Fredrik Lagercrantz  
CFO  
 
 
____________________________  ____________________________ 
 
 
____________________________  ____________________________ 
 







Kalkyl

Antaganden
Investering 185 000 000     Hyra 2022 11 558 864    Kalkylränta 3,0%

Markvärde 11 440 000       Hyresrabatt 2 000 000      Inflation 2,0%

Kvm 5 293                 Momsavdrag 18%

Drift, äga 2 035 000         Drift, hyra 800 000          

Avskrivning 40                      

HYRA Nuvärde

Hyresrabatt Drift hyra Momsavdrag Total hyra Ack kost. Totalkostnad Ack nuv. Hyra kvm

jun-22 5 779 432 1 000 000 400 000 860 298 4 319 134 4 319 134 4 319 134 4 319 134 1 632

2023 11 790 041 2 000 000 800 000 1 762 207 8 827 834 13 146 968 8 570 712 12 889 847 1 619

2024 12 025 842 2 000 000 816 000 1 804 652 9 037 191 22 184 159 8 518 419 21 408 266 1 609

2025 12 266 359 2 000 000 832 320 1 847 945 9 250 734 31 434 893 8 465 732 29 873 998 1 599

2026 12 511 686 2 000 000 848 966 1 892 104 9 468 549 40 903 442 8 412 683 38 286 681 1 589

2027 12 761 920 2 000 000 865 946 1 937 146 9 690 720 50 594 162 8 359 300 46 645 981 1 579

2028 13 017 158 2 000 000 883 265 1 983 088 9 917 334 60 511 496 8 305 611 54 951 593 1 569

2029 13 277 501 2 000 000 900 930 2 029 950 10 148 481 70 659 977 8 251 644 63 203 237 1 559

2030 13 543 051 2 000 000 918 949 2 077 749 10 384 251 81 044 228 8 197 423 71 400 660 1 549

2031 13 813 912 2 000 000 937 328 2 126 504 10 624 736 91 668 964 8 142 975 79 543 635 1 538

2032 14 090 191 2 000 000 956 074 2 176 234 10 870 030 102 538 994 8 088 324 87 631 959 1 528

2033 14 371 995 2 000 000 975 196 2 226 959 11 120 231 113 659 225 8 033 492 95 665 450 1 518

2034 14 659 434 2 000 000 994 699 2 278 698 11 375 436 125 034 661 7 978 502 103 643 952 1 507

Summa 103 643 952

Investering Nuvärde

År 0=2021 Avsk byggnad Värde byggnad Mark, evig Ränta markRänta byggnad Kap.kost Drift ink vht vaktm Hyreskostnad Totalkostnad Ack nuv. Hyra/kvm

0 2 169 500 173 560 000 11 440 000 171 600 2 603 400 4 944 500 1 017 500 5 962 000 5 962 000 5 962 000 2 253

1 4 339 000 169 221 000 11 440 000 343 200 5 076 630 9 758 830 2 075 700 11 834 530 11 489 835 17 451 835 2 171

2 4 339 000 164 882 000 11 440 000 343 200 4 946 460 9 628 660 2 117 214 11 745 874 11 071 613 28 523 448 2 092

3 4 339 000 160 543 000 11 440 000 343 200 4 816 290 9 498 490 2 159 558 11 658 048 10 668 766 39 192 213 2 016

4 4 339 000 156 204 000 11 440 000 343 200 4 686 120 9 368 320 2 202 749 11 571 069 10 280 745 49 472 959 1 942

5 4 339 000 151 865 000 11 440 000 343 200 4 555 950 9 238 150 2 246 804 11 484 954 9 907 023 59 379 981 1 872

6 4 339 000 147 526 000 11 440 000 343 200 4 425 780 9 107 980 2 291 741 11 399 721 9 547 086 68 927 068 1 804

7 4 339 000 143 187 000 11 440 000 343 200 4 295 610 8 977 810 2 337 575 11 315 385 9 200 444 78 127 512 1 738

8 4 339 000 138 848 000 11 440 000 343 200 4 165 440 8 847 640 2 384 327 11 231 967 8 866 618 86 994 130 1 675

9 4 339 000 134 509 000 11 440 000 343 200 4 035 270 8 717 470 2 432 013 11 149 483 8 545 151 95 539 280 1 614

10 4 339 000 130 170 000 11 440 000 343 200 3 905 100 8 587 300 2 480 654 11 067 954 8 235 597 103 774 877 1 556

11 4 339 000 125 831 000 11 440 000 343 200 3 774 930 8 457 130 2 530 267 10 987 397 7 937 529 111 712 407 1 500

12 4 339 000 121 492 000 11 440 000 343 200 3 644 760 8 326 960 2 580 872 10 907 832 7 650 534 119 362 941 1 445

119 362 941



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 90 

Inrättande av den kommungemensamma 
Trygghetscentralen 
Dnr: KLF 2022/305 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Hässleholms kommun förvärvar aktier i Trygghetscentralen AB under 
bildande för 1 miljon kronor. 

2. Föreliggande förslag till preliminära utformningar av bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv godkänns. 

3. Kommunfullmäktige ska i senare beslut godkänna i punkt 2 omnämnda 
dokument i deras slutliga utformningar. 

4. Kommundirektören ges i uppdrag att utse styrelseledamot och suppleant i 
bolaget. 

5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utse ägarrepresentant att företräda 
kommunen vid nästkommande bolagsstämma. 

6. Förvärvet av aktier finansieras genom upplåning. 

7. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna nödvändiga 
handlingar i ärendet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Jonas Klein (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har tillsammans med Bromölla, Hörby, Kristianstads, Osby 
och Östra Göinge kommuner ingått en avsiktsförklaring "avseende bildande av 
aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost''. Av avsiktsförklaringen framgår 
bland annat följande. 

Kristianstads kommun driver inom ramarna för den kommunala verksamheten idag 
en larmcentral. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

närliggande kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster. Ovannämnda kommuner 
har sedan en tid tillbaka fört diskussioner kring att inrätta en gemensam 
Trygghetscentral. Utredning har skett och kommunerna har konstaterat och bedömt 
att ett gemensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa samverkans formen . 

Trygghetscentra1ens verksamhet ska bestå i att erbjuda en bredd av säkerhets- och 
jourtjänster till kommuner och kommunala bolag. 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och 
självkostnadsprinciperna, stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder för de 
som vistas och bor i ägarkommunerna. 

Bolaget ska erbjuda tjän ter som bidrar till att andra verksamheter kan utveckla sitt 
arbete för att öka tryggheten. Bolaget ska utveckla sina tjänster i takt med ägarnas 
behov av ytterligare tjänster. Tjänsterna ska endast tillhandahållas till 
verksamheterna inom ägarkommunerna och dess bolag. Bolagets verksamhet ska 
inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. 

Avsikten är att bolaget kommer att starta verksamheten med de tre delar där det 
redan idag finns samverkan, nämligen Trygghetslarm, Beredskap/Social jour samt 
Blåljusverksamhet med inre befäl och systemledning. 

De kommunala bolagen kommer att efterhand få möjlighet att avropa tjänster från 
Trygghetscentralen enligt framtagen tjänstekatalog och behov. 

Skåne ordosts styrelse har den 17 mars 2022 beslutat att ställa sig bakom bildandet 
av Trygghetscentralen AB och föreslår att även medlemskommunema gör det. 

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv har ännu inte fått sina definitiva 
utformningar. Anledningen härtill är att det inte nu är helt klart vilka kommuner 
som väljer att ingå i samarbetet. Avsikten är att bolaget ska vara i drift den 1 juli 
2022 och första bolagsstämman är planerad till efter den sista kommunen har tagit 
beslut, i vecka 25. 

Facklig samverkan 
Samverkan har skett på centrala samverkansgruppen den 3 maj 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning har föreslagit att förvärvet av 
aktier i bolaget finansieras genom upplåning. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sänt till: 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOlL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-04-26 KLF 2022/305 

      

 Kommunfullmäktige 

Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Inrättande av den kommungemensamma 
Trygghetscentralen AB 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. 
 
1) Hässleholms kommun förvärvar aktier i Trygghetscentralen AB under bildande 
för 1 miljon kronor. 
 
2) Föreliggande förslag till preliminära utformningar av bolagsordning, aktieägarav-
tal och ägardirektiv godkänns. 
 
3) Kommunfullmäktige ska i senare beslut godkänna i punkt 2 omnämnda doku-
ment i deras slutliga utformningar. 
 
4) Kommundirektören ges i uppdrag att utse styrelseledamot och suppleant i 
bolaget. 
 
5) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utse ägarrepresentant att företräda 
kommunen vid nästkommande bolagsstämma. 
 
6) Förvärvet av aktier finansieras genom upplåning. 
 
7) Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna nödvändiga 
handlingar i ärendet. 

 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har tillsammans med Bromölla, Hörby, Kristianstads, Osby 
och Östra Göinge kommuner ingått en avsiktsförklaring ”avseende bildande av 
aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost”. Av avsiktsförklaringen framgår 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

bland annat följande.  
 
Kristianstads kommun driver inom ramarna för den kommunala verksamheten idag 
en larmcentral. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några 
närliggande kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster. Ovannämnda kommuner 
har sedan en tid tillbaka fört diskussioner kring att inrätta en gemensam Trygghets-
central. Utredning har skett och kommunerna har konstaterat och bedömt att ett 
gemensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa samverkansformen. 
 
Trygghetscentralens verksamhet ska bestå i att erbjuda en bredd av säkerhets- och 
jourtjänster till kommuner och kommunala bolag.  

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och 
självkostnadsprinciperna, stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder för de 
som vistas och bor i ägarkommunerna. 

Bolaget ska erbjuda tjänster som bidrar till att andra verksamheter kan utveckla sitt 
arbete för att öka tryggheten. Bolaget ska utveckla sina tjänster i takt med ägarnas 
behov av ytterligare tjänster. Tjänsterna ska endast tillhandahållas till verksamhe-
terna inom ägarkommunerna och dess bolag. Bolagets verksamhet ska inte ha till 
syfte att bereda vinst åt aktieägarna.  

Avsikten är att bolaget kommer att starta verksamheten med de tre delar där det 
redan idag finns samverkan, nämligen Trygghetslarm, Beredskap/Social jour samt 
Blåljusverksamhet med inre befäl och systemledning.  

De kommunala bolagen kommer att efterhand få möjlighet att avropa tjänster från 
Trygghetscentralen enligt framtagen tjänstekatalog och behov.  

Skåne Nordosts styrelse har den 17 mars 2022 beslutat att ställa sig bakom bildandet 
av Trygghetscentralen AB och föreslår att även medlemskommunerna gör det. 
 
Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv har ännu inte fått sina definitiva 
utformningar. Anledningen härtill är att det inte nu är helt klart vilka kommuner 
som väljer att ingå i samarbetet. Avsikten är att bolaget ska vara i drift den 1 juli 
2022 och första bolagsstämman är planerad till efter den sista kommunen har tagit 
beslut, i vecka 25. 
 

Facklig samverkan 
 
Samverkan har skett på centrala samverkansgruppen den 3 maj 2022. 

 

 

 



   

   

 3 (3)  

  

  

 

JAV 

Ekonomiska konsekvenser 
 
Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning har föreslagit att förvärvet av 
aktier i bolaget finansieras genom upplåning. 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 
Sändlista: 

Skriv texten här 

 

 

  



Bolagsordning för Trygghetscentralen AB 

Org. nr ……………………… 

Godkänd av respektive kommunfullmäktige i A kommun, B kommun, C kommun, D  

E kommun och F kommun samt fastställd av bolagsstämma 

 

 

1 
 

§ 1 Firma 
 Bolagets firma är Trygghetscentralen AB. 

 

§ 2 Säte 
 Styrelsen har sitt säte i Kristianstads kommun, Skåne län. 

 

§ 3 Föremål för bolaget verksamhet 
 Bolagets verksamhet ska bestå i att erbjuda en bredd av säkerhets- och 

 jourtjänster till kommuner och kommunala bolag. 

Bolaget ska utveckla sina tjänster inom säkerhets och trygghetsområdet i takt med 

ägarnas behov av ytterligare tjänster. Bolaget ska ha god kännedom om 

ägarkommunernas organisation för att kunna leverera information inte bara till de 

som akut berörs, utan även till de verksamheter som påverkas av den akuta 

händelsen efterverkningar eller konsekvenser. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och 

självkostnadsprincipen, stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder för de 

som vistas och bor i ägarkommunerna 

 

Bolaget ska endast tillhandahålla tjänster till verksamheterna inom 

ägarkommunerna och bolag inom ägarkommunernas koncerner. Bolagets 

verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Likvideras bolaget 

ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till 

aktuellt aktieinnehav vid tidpunkten för likvidationen 

  

§ 5 Aktiekapital 
 Aktiekapital ska vara lägst SEK 2 miljoner kronor och högst SEK 8 miljoner kronor. 

 

§ 6 Antal aktier 
 Antalet aktier ska vara lägst 2000 och högst 8000 stycken. 

 

§ 7 Styrelse 
Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter samt minst tre och 

högst tio suppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs på 

bolagsstämman. 

 

 Årsstämman utser vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. 

 Bolagets styrelse äger rätt att adjungera ledamöter med särskild kompetens. 
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§ 8 Revisorer 
 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 

 och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en 

 revisorssuppleant. 

 Revisors och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma 

 som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

 

§ 9 Lekmannarevisorer 
 För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska en 

 lekmannarevisor och en suppleant utses.  

  

 Lekmannarevisonen ska ha dialog med revisionen i respektive ägarkommun. 

 

§ 10 Kallelse årsstämma samt övriga bolagsstämmor 
 Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor ska ske genom elektronisk 

 kallelse till aktieägarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman. 

 

§ 11 Ärende på årsstämma 
 På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling 

 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

4. Godkännande av dagordning för stämman 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors 

granskningsrapport. 

7. Beslut om 

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultat- och koncernbalansräkning 

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

8. Val till styrelse och revisorer  

9. Anmälan av respektive kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse 

10. Val av styrelseordförande och vice ordförande för bolaget 

11. Fastställande av arvode för styrelse, revisor och lekmannarevisor.  

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
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§ 12 Bolagsstämmans kompetens 
 Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman: 

• Större strategiska investeringar 

• Start eller avveckling av rörelsegrenar eller affärsområden 

• Förvärv, investeringar eller försäljning av fast egendom 

• Bildande eller avyttring av dotterbolag 
 

§ 13 Räkenskapsår 
 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

 

§ 14 Firmateckning 

Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en styrelseledamot 

i förening eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. 

Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för 

den fortlöpande förvaltningen. 

 

§ 15 Förköpsförbehåll 

Innan aktier överlåts ska övriga aktieägare erbjudas att köpa lika stor andel av 

dessa. Den som avser att överlåta en aktie ska således före överlåtelsen anmäla 

detta till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver 

(förköpserbjudande). 

 

De aktieägare som är införda i aktieboken vid tidpunkten för förköpserbjudandet 

är förköpsberättigade.  Aktierna ska fördelas lika mellan samtliga 

förköpsberättigade.  

 

Förköp får inte ske av ett mindre antal aktier än förköpserbjudandet omfattar. 

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om förköpserbjudandet till varje 

förköpsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om 

den tid inom vilken förköpsanspråk ska framställas. 

 

Förköpsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt 

förköpserbjudande enligt ovan.  

 

Förköpspriset ska motsvara aktiernas substansvärde. För förköp ska inga andra 

villkor gälla. Om aktieägaren och den som har begärt förköp inte kommer överens 

i frågan om förköp, får den som har begärt förköp väcka talan inom två månader 

från den dag förköpsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. 

 

Förköpspriset ska betalas inom en månad från den tidpunkt då förköpspriset blev 

bestämt. 
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§ 16 Ändring av bolagsordningen 

 Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i de delägande 

 kommunerna har godkänt ändringen. 

 

§ 17  Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i de delägande kommunerna  möjlighet att 

ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 

eller av annan större vikt fattas. Exempel på sådana frågeställningar är: 

• Större strategiska investeringar 

• Start eller avveckling av rörelsegrenar eller affärsområden 

• Förvärv, investeringar eller försäljning av fast egendom 

• Bildande eller avyttring av dotterbolag 

 

§ 18 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelserna i de delägande kommunerna äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

Detta gäller endast i den mån hinder inte finns med hänvisning till 

författningsreglerad sekretess.  
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AKTIEÄGARAVTAL  

mellan aktieägarna i Trygghetscentralen AB 

org. nr xxxxxx 

§ 1 Parter 

  

Aktieägare Organisationsnummer 

A  xx 

B  xx 
C  xx 

D  xx 

E  xx 

F  xx 

 

§ 2 Bakgrund 

Trygghetscentralen AB ägs av de kommuner och i förekommande fall de av dessa kommuner 

hel- eller delägda bolag som framgår av § 1 ovan. Syftet med ägandet är att verka och samverka 

för att ge trygghet åt de som vistas och bor i kommunerna. 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Parterna är både ägare av bolaget och 

beställare av bolagets tjänster. 

Det är möjligt även för andra kommuner och av dessa hel- eller delägda bolag att bli delägare i 

bolaget. 

Förutsättningar och villkor för de kommunalt hel- och delägda bolagens ägande i 

Trygghetscentralen AB regleras i § 7 i detta avtal.  

 

§ 3 Aktieägaravtalets syfte  

Aktieägaravtalets syfte är att reglera Parternas rättigheter och skyldigheter i relation med 

varandra, hur ägarna arbetar samt ägarförhållanden. 

 

Parterna ska utöva sitt inflytande över bolaget inom ramen för vad som sägs i detta avtal, samt 

andra relevanta styrande dokument som antas av ägarna.  

 

§ 4 Ägarnas åtagande 

För att bolaget ska uppnå resurseffektivitet har ägarna att samverka med varandra och bolaget. 

Att vara delägare innebär därmed: 

• att verka för bolagets bästa och ta ett aktivt ansvar för bolagets utveckling 

• att se ägandet som ett långsiktigt engagemang där tid läggs på att ha en aktiv ägarroll 

• att ägarna som ett led i samarbetet förbinder sig att utöva sin rösträtt och övrig 
bestämmanderätt i bolaget 

• kommunerna ansvarar för att vid behov kravställa säkerhetsskyddet för den information 

och verksamhet som Trygghetscentralen ska ansvara för genom säkerhetsskyddad 

upphandling, säkerhetsskyddsavtal och personalsäkerhet. Detta oavsett ägarandel. 
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Om samverkan inte sker och detta orsakar ekonomiska merkostnader för bolaget och övriga 

ägare är det grund för förhandling mellan ägarna om ekonomisk kompensation. 

 

Enhällighet mellan aktieägarna krävs vid beslut om: 

• ny delägare 

• ändring av bolagsordningen 

• ändring av ägardirektiv 

• ändring av bolagets inriktning 

• ändring av aktiekapital 

• större investeringar eller avyttringar i bolaget avseende fastigheter, byggnader eller 
inventarier 

 

§ 5 Ägarnas arbetsformer 

Mellan ägarna och bolagets styrelse ska hållas ägardialoger i syfte att kommunicera 

förväntningar på bolaget och förhållanden kring bolagets status.  

Samråd mellan ägarna ska hållas inför antagande av ägardirektiv.  

 

§ 6 Aktiekapital och aktieinnehav 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst SEK 2 miljoner kronor och högst SEK 8 miljoner kronor. 

Aktierna ska ett kvotvärde av SEK 1 000 kr per aktie. 

 

Vid ikraftträdande av detta aktieägaravtal ägs aktierna i Trygghetscentralen AB enligt följande. 

 

Aktieägare  Andel  Antal aktier 

A kommun  1/6  xxxxxxx 

B kommun  1/6  xxxxxxx 

C kommun  1/6  xxxxxxx 

D kommun  1/6  xxxxxxx 

E kommun  1/6  xxxxxxx 

F kommun  1/6  xxxxxxx 

 

Aktierna i bolaget ska ha samma röstvärde och rätt till utdelning om det skulle förekomma. 

 

Aktieägare 

Önskar ytterligare någon kommun inträda som aktieägare och delta i samverkan under samma 

förutsättningar som Parterna ska aktiedelning i första hand ske genom riktad nyemission. Den 

nya aktieägarens aktiepost ska därvid anpassas till övriga delägares aktieinnehav. 

 

När nya aktieägare inträder kan styrelsesammansättningen behöva justeras. 

 

Ny aktieägare ska förklara sig beredd att inträda som part tillsammans med övriga Parter 

anslutande detta avtal åtföljande rättigheter och skyldigheter. 
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Om en part vill lämna samarbetet ska 

 

• Parten avisera detta två år innan utträdet. Beslutet ska vara fattat av Partens 

kommunfullmäktige. 

• Aktierna ska fördelas jämnt mellan de kvarvarande aktieägarna. 

• För att värdera aktierna ska principen om substansvärdering vara vägledande. 

Kostnaderna för värderingen ska utträdande part stå för. 

 

§ 7 Förutsättningar och villkor för kommunalt hel- eller delägda bolags ägande i bolaget 

En ägarkommun äger rätt att, efter övriga ägarkommuners godkännande, till ett hel- eller delägt 

bolag i den egna kommunkoncernen överlåta enstaka aktier i Trygghetscentralen AB. Den 

överlåtande kommunen har att tillse att förvärvande bolag undertecknar detta aktieägaravtal.  

Det bolag som i enlighet med första stycket förvärvat aktier i Trygghetscentralen AB förbinder 

sig att: 

- till den ägarkommun som överlåtit aktierna lämna fullmakt att företräda och 

representera bolaget i samtliga ägarsammanhang, detta kan gälla exempelvis vid 

bolagsstämma, ägarsamråd och annan samverkan men är inte begränsat härtill.  

- i samband med ägarkommunens eventuella utträde ur samarbetet kring 

Trygghetscentralen AB först överlåta samtliga de från ägarkommunen förvärvade 

aktierna tillbaka till denna.  

- vid eget utträde ur samarbetet kring Trygghetscentralen AB överlåta samtliga från 

ägarkommunen förvärvade aktier tillbaka till denna.  

 

Reglerna om förköpsrätt i § 14 bolagsordningen ska inte tillämpas på överlåtelser som omfattas 
av denna paragraf.  

 

§ 8 Pantsättning och överlåtelse 

Part får inte pantsätta, överlåta eller ställa ut option på dennes tillhöriga aktier i bolaget utan 

övriga Parters samtycke. 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 

Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en styrelseledamot i förening 

eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Verkställande direktören 

äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den fortlöpande förvaltningen. 

 

Vinster och förluster hanteras lika mellan ägarna i proportion till aktieinnehavet. Lever en ägare 

inte upp till samordningsprinciperna ska detta i första hand hanteras i ägarsamrådet. 

 

§ 10 Bolagets styrelse 

De deltagande kommunerna utser vardera en styrelseledamot och en suppleant för tiden från 

den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet 

av årsstämman som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

Ägarna ska verka för att ledamöter har tillräcklig kompetensnivå och erfarenheter av 

verksamheten som ska bedrivas samt av styrelsearbete. 
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Parterna förbinder sig att på bolagsstämman rösta för den som part nominerat samt det arvode 

som parterna överenskommit om.  

 

§ 11 Revision 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Bolagsordningen reglerar vad som ska gälla avseende lekmannarevisor. 

 

§ 12 Verkställande direktör 

Bolaget ska ha en verkställande direktör. Styrelsen utser verkställande direktör samt fastställer 

instruktion och anställningsvillkor för denne. Styrelsen ska samråda med bolagets delägare vid 

rekrytering av verkställande direktör. 

 

§ 13 Arkivering av handlingar 

Bolaget ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls. Handlingar, dokumentation, 

räkenskap mm. ska sparas i enlighet med gällande arkivlagstiftning för kommuner. Det innebär 

att handlingar ska diarieföras och arkiveras, samt att en dokument- och 

informationshanteringsplan ska finnas. 

 

§ 14 Avtalstid 

Detta aktieägaravtal träder i kraft när det godkänts av samtliga parters kommunfullmäktige 

samt undertecknats av respektive parters utsedda behöriga firmatecknare och gäller tills vidare. 

 

§ 15 Väsentliga förändringar 

Om väsentliga förändringar av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera Part uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

§ 16 Konsekvenser för parterna vid uppsägning 

För det fall Part säger upp avtalet till upphörande ska uppsägande Part erbjuda övriga Parter att 

förvärva aktier i Trygghetscentralen AB utifrån principen om substansvärdering. 

 

För de fall Part bryter mot bestämmelser i detta avtal och detta kontraktsbrott är av väsentlig 

betydelse för annan Part och den felande Parten inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftlig 

anmodan från förfördelad Part, äger den eller de förfördelade Parten eller Parterna rätt att 

skriftligen säga upp detta avtal till omedelbart upphörande i förhållande till den felande Parten. 

Övriga Parterna har en rätt och en skyldighet att lösa in den felande Partens aktier i bolaget 

värderade utifrån substansvärdet, enligt vad som anges i § 6, fördelat per ägande.  

 

Om en part inte längre vill vara delägare i bolaget ska övriga delägare erbjudas möjligheter att 

köpa, detta regleras i Bolagsordningen § 15 förköpsförbehåll.  

§ 17 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av alla Parter. 
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§ 18 Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal i första hand löses genom förhandlingar Parterna emellan. Om 

sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till allmän 

domstol. 
 

Detta avtal är upprättat i sex likalydande exemplar varav Parterna erhållit var sitt 

 

A kommun …………………………… 

 

B kommun……………………….. 

 

C kommun…………………………. 

 

D kommun………………………………….. 

 

E kommun…………………………….. 

 

F kommun……………………………. 
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Ägardirektiv för Trygghetscentralen AB 

1 Inledning 
Trygghetscentralen AB är ett samägt bolag med x kommuner som huvudägare, A kommun, B 

kommun, C kommun D kommun etc. 

Direktivet är framtaget av ägarna och beskriver deras förväntningar på bolaget och är ett 

komplement till bolagsordningen. Efter att direktivet har fastställts av respektive delägares 

kommunfullmäktige har direktivet antagits på bolagsstämma 20xx-xx-xx.  

Ägardirektivet beskriver syfte och inriktningen på bolagets uppdrag, rollen bolaget har för 

ägarnas utveckling och den samhällsnytta som bolaget förväntas bidra till.  

Vidare redovisar direktivet förväntningar på ägarnas styrning, styrelsens arbete och bolagets 

rapportering till ägarna. 

1.1 Kommunernas direktivrätt 
Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade ägardirektiv såvida dessa inte 

strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning som 

exempelvis aktiebolagslagen, offentlighets- och sekretesslagen eller i övrigt strider mot bolagets 

intresse. 

1.2 Kommunernas ledningsfunktion 
Bolaget står enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelserna.  

Kommunstyrelserna har rätt att ta del av bolaget handlingar och räkenskaper samt i övrigt 

inspektera bolaget och dess verksamhet. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i 

samråd med bolagets styrelse. 

Bolaget ska också informera kommunstyrelserna löpande om väsentliga händelser i 

verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för kommunfullmäktiges 

ställningstagande i respektive ägarkommun. Exempel på sådana frågeställningar är: 

• Större strategiska investeringar 

• Start eller avveckling av rörelsegrenar eller affärsområden 

• Förvärv, investeringar eller försäljning av fast egendom 

• Bildande eller avyttring av dotterbolag 

Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap 9 § kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

1.3 Sekretess 
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får 

uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 

2 Bolagets syfte och uppdrag 
Föremål för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva 

verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet 

som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 
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2.1 Bolagets syfte 
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen 

och aktieägaravtalet att 

• skapa miljö som utvecklar och ger möjligheter för bästa möjliga samverkan och 

synergieffekter mellan olika organisationer och myndigheter. 

• effektivt använda de ingående resurserna i form av larmoperatörer och inre 

befäl/systemledning. 

• planera och ha planer för att ge stöd till en eller flera kommuner i Skåne Nordost vid 

kritiska händelser och under höjd beredskap. 

Bolaget ska eftersträva att ständigt utvecklas och vara ledande inom sitt verksamhetsområde. 

2.2 Bolagets uppdrag 
Bolaget har till uppgift att  

• arbeta med trygghetsskapande åtgärder för de som vistas och bor inom 

ägarkommunerna.  

• skapa förutsättningar för kommunala förvaltningar, kommunala bolag och olika 

myndigheter och organisationer att effektivt samverka och koordinera de åtgärder och 

insatser som krävs för att hjälpa den eller de som är skadedrabbade. 

• skapa förutsättningar för snabb och effektiv larmning och samverkan för att minska 

samt lindra konsekvenserna för den enskilde vid olika typer av olyckshändelser. 

• aktivt verka för förebyggande åtgärder och samverka kring utvecklingen av olika 

tekniska lösningar för larm, övervakning, lägesbilder och ledning. 

• Verka för att samordna delägarnas förutsättningar för gemensam hantering av olika 

larm, system och beredskaper 

3 Styrning och ledning 
3.1 Styrelsens arbete 
Styrelsen sammansättning, val av ordförande respektive vice ordförande och suppleanters 

närvaro framgår av bolagsordningen. 

 

Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst 4 gånger per år.  

 

Styrelsen formulerar strategiska mål för bolaget som harmonierar med ägarnas strategiska 

inriktning för verksamheten. Styrelsen har vidare att se till bolagets bästa och ägarnyttan även 

om ledamöterna har andra befattningar inom ägarnas verksamheter.  

Styrelsen har att utforma organisationen på det mest funktionella sättet för att tillgodose 

bolagets uppdrag och inriktning. 

Styrelsen ska följa upp och utvärdera bolagets prestationer i förhållande till uppsatta mål, att 

bolagets finansiella och ekonomiska ställning är god samt att medelsförvaltningen och hantering 

av ekonomiska, juridiska, sociala och miljömässiga risker är tillfredsställande. 

Vidare ska styrelsen säkerställa att verksamheten i bolaget drivs i enlighet med gällande lagar 

och regelverk. 

 

  



2022-03-18 
 

Styrelsen ska årligen dokumentera och fastställa: 

• Affärsplan 

• Arbetsordning för styrelsen 

• VD instruktion 

• Rapportinstruktion 

• Intern kontrollplan 

3.2 Rapportering och uppföljning 
Styrelsen ansvarar för att bolagets information till ägare och andra intressenter ger en korrekt, 

rättvisande och fullständig bild av bolagets utveckling, ekonomiska och verksamhetsmässiga 

förutsättningar och risker. 

3.2.1 Ekonomisk rapportering 
Bolaget ska lämna drift- och investeringsbudget för nästkommande år senast den 30 april 

innevarande år. 

Styrelsen lämnar rapport om ekonomi och verksamhet tre gånger om året per 30 april, 31 

augusti samt 31 december. Rapporterna lämnas så att de harmonierar med ägarnas tidplaner för 

delårs- och helårsredovisning. Bolagets årsredovisning ska vara behandlad och undertecknad av 

bolagets styrelse före tidpunkten för respektive ägarkommuns behandling i kommunstyrelsen 

av den kommunala årsredovisningen. 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Bolagsordningen reglerar vad som ska gälla avseende lekmannarevisor 

Bolaget har inte rätt att ingå borgen. 

 

3.2.2 Bolagsstyrningsrapport 
Bolaget ska i en särskild bolagsstyrningsrapport årligen lämna följande information till 

ägarkommunerna och lekmannarevisor: 

• Om utvärdering av verkställande direktören genomförts. 

• Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag, aktier, andelar eller 

andra intressen i företag som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i 

samma bransch som bolaget. 

• Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal 

sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens 

sammanträden. 

• Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägarna 

beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur väl den 

fungerat under senaste räkenskapsåret. 

• Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 

• Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen eller för att bereda 

kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning. 

• Ett uttalande huruvida verksamheten är förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten. 

Bolagsstyrningsrapporten ska överlämnas senast den 15 februari året efter det år den avser. 

  



2022-03-18 
 

3.3 Bemanning och arvodering 
Eftersom ledamöterna utför uppdraget som del av ordinarie tjänst utgår inget arvode. En 

suppleant utsedd av en ägarkommun kan endast träda in i stället för en styrelseledamot som 

utsetts av samma ägarkommun.  

Samråd ska ske med ägarkommunerna vid rekrytering av verkställande direktör. 

4 Ekonomi  
Bolaget ska på både kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att 

säkerställa att ägarkommunernas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med 

ägandet uppnås. 

4.1 Ekonomiska mål 
Verksamheten drivs inte i vinstsyfte men bolaget ska drivas på ett kostnadseffektivt sätt samt ha 

ett visst överskottsmål i syfte att skapa förutsättningar att i största möjliga utsträckning kunna 

självfinansiera investeringar med egna medel samt att bygga upp en stabil ekonomisk buffert för 

att kunna möta eventuella framtida ekonomiska underskott. 

4.1.1 Resultat 
Bolaget ska sträva efter att resultat efter finansiella poster ska uppgå till minst 3,0 % av 

nettoomsättningen beräknat totalt för de tre senaste räkenskapsåren. Resultatmålet ska bestå 

tills att soliditetsmålet i 4.1.2 samt självfinansieringsmålet i 4.1.3 båda är uppfyllda. 

4.1.2 Soliditet 
Bolagets soliditet bör inte understiga 30 %. 

4.1.3 Självfinansieringsgrad 
Självfinansieringsgraden för bolagets investeringar beräknat totalt för de fem senaste 

räkenskapsåren ska uppgå till minst 100 %. Självfinansieringsgraden beräknas till årets resultat 

efter finansiella poster med tillägg för av- och nedskrivningar i förhållande till kassaflödet från 

investeringsverksamheten. Utgångspunkten är att varje deltagande kommun och kommunalt 

bolag självt svarar för de investeringar i som krävs i lokal teknisk infrastruktur för att kunna 

använda bolagets tjänster. 

4.2 Finansiering 
Bolagets verksamhet ska i första hand finansieras genom bolagets aktiekapital samt genom 

internt genererade medel och vid behov extern upplåning. 

Bolaget ska samverka med Kristianstads kommun i finansiella frågor i enlighet med Kristianstad 

kommuns finanspolicy. 

I de fall som bolaget behöver uppta externa lån för att finansiera investeringar så ska sådana lån 

amorteras i takt med de planenliga avskrivningarna för de lånefinansierade investeringarna. 
Bolaget får endast uppta eller omsätta externa lån med kommunal borgen som säkerhet. 

Ägarkommunerna går i borgen efter ägarandel för de lån som bolaget tecknar och 

borgensavgiften följer de principer som gäller i Kristianstads kommun. 

Vid driftsunderskott ska underskottet om möjligt täckas av tidigare upparbetade vinstmedel i 

bolaget eller genom en efterdebitering av bolagets kunder proportionerligt i förhållande till 

tidigare fakturerade tjänster under räkenskapsåret. Vid behov av aktieägartillskott för att täcka 

årets underskott och/eller det ackumulerade underskottet i bolaget ska ett sådant tillskott 

fördelas mellan ägarkommunerna i förhållande till aktieinnehavet. 
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5 Samordning och dialog 
Kristianstads kommun ska ha ansvaret för bolagets administration. 

 

Bolaget styrs av dessa ägardirektiv och bolagsordningen. Ägardialoger hålls minst två gånger 

per år för att säkerställa att bolaget arbetar i enlighet med antagna styrdokument. 

För att ägarnas verksamhetsutveckling ska samordnas håller kommundirektörerna 

kontinuerliga ägarsamråd minst två gånger per år där gemensamma frågor, strategier och 

förväntningar på bolaget diskuteras. Dessa kommuniceras på ägardialogerna som hålls minst en 

gång per år mellan ägarna och bolagets ledning. På vissa ägardialoger deltar även 

kommunstyrelsernas ordförande. Bolaget ansvarar för att kalla till ägardialogerna. 

Grunden för ägardialogen är en dagordning med inriktning på strategiska punkter, exempelvis:  

• helhetsbilden med allmän genomgång av tillståndet i bolaget  

• omvärldsanalys och branschanalys  

• bolagets strategiska inriktning med koppling till ändamål, ägaridé och ägardirektiv  

• affärs- och verksamhetsplan med ekonomiskt utfall kopplat till budget och prognoser  

• aktuella rapporter inom viktiga områden t.ex. marknad, partners, miljö och hållbarhet, 

ledarskap, organisationsutveckling, IT-utveckling etc.  

• avkastning i bolaget, ekonomiskt och i perspektiv av kommunnytta  

• avstämning av befintliga ägardirektiv – diskussion om ev. nya  

• samordningsfrågor inom kommunsamarbetet 

• ägarnas förväntningar i övrigt och krav på bolaget ur ett kommunövergripande 

perspektiv 

• ägarnas krav på säkerhetsskydd 

• utveckling av kommande område/tjänster enligt intentionerna att utveckla fler 

serviceområden till ägarna.   

 

 



Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för 

Trygghetscentral Skåne Nordost 

mellan 

Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hörby och Hässleholms 

kommuner 



Denna avsiktsförklaring har träffats mellan Kristianstads kommun, Bromölla kommun, Östra Göinge 

kommun, Osby kommun, Hörby kommun och Hässleholms kommun. 

1. Bakgrund 

1.1 Kristianstads kommun driver inom ramarna för den kommunala verksamheten idag en 

larmcentral. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några närliggande 

kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster. 

Parterna har sedan en tid tillbaka fört diskussioner kring att inrätta en gemensam 

Trygghetscentral. Utredning har skett och parterna har konstaterat och bedömt att ett 

gemensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa samverkansformen. 

1.2 Avsiktsförklaringen är grunden för fortsatt förberedelse med diskussioner och förhandlingar 

mellan parterna för att bilda ett gemensamt bolag för detta syfte. 

2. Målsättning 

2.2 Gemensamt ägt bolag med uppstart 1 juli 2022 . 

3. Åtagande för parterna 

3.1 Parterna ska avsätta erforderliga resurser för utredning etc. för att bilda det gemensamma 

bolaget. 

3.2 Parterna ska genomföra de utredningar och det arbete som krävs för att nå målsättningen . 

3.3 Parterna är ansvariga för återkoppling och förankring i den omfattning man bedömer rimlig. 

4. Projektorganisation 

4.1 Styrgrupp utgörs av kommuncheferna för parterna . 

4.2 Projektledare ska tillsättas av styrgruppen. Arbetsgrupp ska bildas med en representant från 

varje kommun. Annan kompetens och resurser tillsätts t ill arbetsgruppen efter det behov 

som uppstår. 

5. Tidplan 

5.1 Under våren 2022 ska erforderliga utredningar genomföras för uppstart av ett gemensamt 

bolag. 

5.1.1 Utredningar som hittills identifierats är: 

1. Framtida organisation . 

2. Bolagskonstruktion. 

3. Aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, etc. 

4. Ekonomi. 

5.2 Utifrån genomförda utredningar ska beslutsunderlag tas fram och beslutas i respektive 

kommun. 

6. Kostnader 

6.1 Om utredning kräver extern kompetens ska detta beslutas av styrgruppen. Fördelning av 

kostnader för utredning beslutas för varje enskild utredning. Parterna ska kunna ta del av alla 
utredningar. 
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6.2 Interna kostnader i form av arbetstid och liknande för projektdeltagare ska varje respektive 

kommun stå för. 

7. Avta Istid 

7.1 Avsiktsförklaringen träder i kraft när beslut tagits i vardera kommun och undertecknats av 

parterna . 

7.2 Part kan säga upp avsiktsförklaringen med en månads uppsägningstid. 

8. Övrigt 

8.1 Avsiktsförklaringen är inte bindande för parterna att ingå i bildandet av ett kommuna lt 

aktiebolag utan ger endast uttryck för parternas intentioner. 

9. Tillämplig lag och tvister 

9.1 Svensk lag tillämpas för denna Avsiktsförklaring. 

Denna avsiktsförklaring har upprättats i sex (6) exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt. 

För Kristianstads kommun 

Datum Z. 3/12,. ,_ 2 I 

Namnförtydligande 7~<2--('~ &{c:_~ I..D"\..-,. 

För Östra Göinge kommun 

~=-=> 
Namnförtydligande 1~'\LlC 

För Hörby kommun 

Datum 2&/1. - Zo'L'Z-

Namnförtydligande 

clc1 L{ A 3LAO 1-f I A) b '--r-v 

För Bromölla kommun 

Datum ID / i. - '7r --Z. 

För Osby kommun 

Datum lo/,1 -~ 

För Hässleholms kommun 

Datum 7/2 /)_O.f{~ 

~ c...._____ 

Namnförtydligande 

Bengt-Arne Persson 
Kommundirektör 
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Sammanfattning 
Projektet har tittat på förutsättningarna för att skapa en gemensam Trygghetscentral, 
mellan de sex medlemskommunerna i Skåne Nordost (SKNO).  

Utredningen har undersökt ett antal delområden, men har fördjupat sig främst i 
möjligheten att bilda ett gemensamt bolag, där både kommunen och de kommunala 
bolagen kan ingå. Juridiska processer kopplat till bolagsbildning och upphandlingsfrågor 
har granskats och presenteras i slutrapporten. Även de ekonomiska förutsättningarna 
utifrån nuvarande kostnader och avtal har utretts. Här visar utredningen på att det finns 
skillnader mellan kommunerna när det gäller driftkostnaderna och det är svårt att jämföra 
kommunernas kostnader rakt av. Utredningen bedömer trots detta, att det finns 
kostnadseffektiviseringar att göra i en gemensam Trygghetscentral  

I en Trygghetscentral med en gemensam systemledning skapas synergieffekter inom hela 
det breda kommunala uppdraget. Genom att planera, öva och skapa relationer ökar 
tillgången till fler resurser mellan kommunerna. Detta ger en ökad samverkan och 
uthållighet mellan nyckelfunktioner, uthållighet som krävs vid olika typer av krisläge och 
påfrestningar.  

Den gemensamma Inre befälsfunktionen kan utvecklas, för att även vara inriktnings- och 
samordningskontakt (ISK) för kommunerna. Vilket förstärker det kommunala uppdraget 
där medborgarnas trygghet är i centrum. En gemensam samordning av uppdraget förkortar 
tiden för åtgärd, samtidigt som arbetet för medborgarens trygghet och säkerhet blir 
effektivare.  

Det sker stora förändringar idag i det som kallas för systemledning enligt LSO (lagen om 
skydd mot olyckor), bland att i områden såsom Jönköpings län, Blekinge och södra 
Kronobergs län som slås ihop och leds från centralen i Jönköping.  

Skillnaderna mellan Trygghetscentralen i Skåne Nordost och dessa är att utöver 
systemledningen föreslås Trygghetscentralen att sträva efter att ge förutsättningar för att 
samordna det bredare kommunala trygghetsuppdraget. Vilket skapar synergieffekter mellan 
de olika kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen. 

Trygghetscentralen är ett bra samverkansinitiativ för att gemensamt möta både nuvarande 
och framtida behov och efterfrågan inom trygghetsarbetet i Skåne Nordost.  

Inledning och bakgrund 
Räddningstjänsten i Kristianstad har sedan tidigt 90-tal drivit en egen larmcentral som 
genom åren utvecklat och breddat sin verksamhet. Grannkommunerna har genom åren 
köpt olika typer av tjänster från räddningstjänsten. Konkurrensverket har genomlyst 
verksamheten vid ett par tillfällen och då har villkoren för de övriga kommunerna i Skåne 
Nordost att ansluta tjänster förändrats. Möjligheterna att utöka tjänsteutbudet för både 
Kristianstads kommun och övriga Skåne Nordostkommuner har diskuterats de senaste 
åren.  
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Under 2019 gjordes en ändring i lagen om skydd mot olyckor (LSO) där varje kommun 
eller flera kommuner gemensamt ska ha tillgång till systemledning i form av det som idag 
kallas inre befäl. Sedan hösten 2020 har Skåne Nordsostkommunerna samordnat 
funktionen inre befäl som bemannas av befäl från de olika kommunerna. I projektet har 
Inre befäl (IB) varit den gemensamma nämnaren för att initiera de olika kommunernas 
olika beredskaper och system för att snabbt verka för stabilitet och trygghet i hanteringen 
av de händelser och kriser som uppkommer.  

I slutet av 2019 fick PWC i uppdrag att genomföra en förstudie kring förutsättningar och 
möjligheter att utöka och fördjupa verksamheten med de andra kommunerna i området. 
PWC rekommenderade bland annat att genomföra en verksamhetsanalys för att säkerställa 
huruvida verksamheten faller in under säkerhetsskyddslagen. Arbeta fram en tydlig 
uppdragsbeskrivning och tjänstekatalog för den gemensamma larm - och 
säkerhetscentralen. Utifrån uppdragsbeskrivning och tjänstekatalog upprätta en ekonomi- 
och styrmodell som klargör de ekonomiska förutsättningarna, personal- och 
kompetensbehov och kvalitetsaspekter. Utveckla och arbeta fram en hållbar, långsiktig 
finansieringsmodell. Se bilaga 5 PWC-rapport  

Resultatet av förstudien presenterades för Skåne Nordosts kommundirektörsgrupp i maj 
2020 som då beslutade att fortsätta utreda hur en framtida samverkan skulle kunna se ut. 
En uppdragsbeskrivning togs fram och en projektledare utsågs.  

Uppdrag, metod och resultat  
Uppdraget  
Uppdraget omfattade 50% tjänstgöring och har finansierats av Skåne Nordost under 
perioden 2021-01-01 till 2021-12-31. Styrgrupp för projektet har varit 
kommundirektörsgruppen i Skåne Nordost och projektledare har varit Micael Svensson, 
Brandingenjör räddningstjänsten Kristianstad. 

Projektet har omfattat följande delområde; 

1. Identifiera och föreslå utformning av en Trygghetscentral i syfte att stärka 

kommunernas arbete i att verka för trygga livsmiljöer för medborgarna. 

2. Omvärldsbevaka andra kommuners och regioners pågående trygghetsarbete. 

3. Undersöka hur det förebyggande och främjande arbetet kring säkerhet kan 

samordnas ur ett delregionalt perspektiv. 

4. Arbeta för att stärka samarbete inom och mellan kommunernas nyckelkompetenser 

samt samverka med övriga berörda myndigheter och organisationer 

5. Undersöka hur resurser och kompetenser kan användas så effektivt som möjligt 

6. Föreslå lokalisering av Trygghetscentralen 

7. Undersöka möjligheten till bolagsbildning samt processer kopplade till detta 

(samverkansprocesser, juridiska processer etc.) 

8. Undersöka de ekonomiska förutsättningarna för en gemensam Trygghetscentral  
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Metod  
De ingående delområdena har analyserats och diskuterats genom samtal med ansvariga 
tjänstepersoner i förvaltningar och kommunala bolag samt styrande politiker.  

Stöd från specialister inom juridik, ekonomi och upphandling för översyn av 
förutsättningar kopplat till ekonomiska aspekter och juridiska förutsättningar såsom avtal 
och bolagsordning.  

Diskussion om förutsättningar för bolagsbildning har även skett med HR kopplat till 
personalfrågorna samt EU-kontoret för undersökning av extern finansiering. 

En tjänstekatalog för Trygghetscentralen har upprättats. Uppgiftskatalogen redovisar 
räddningscentralens uppdrag som finns idag, samt de gemensamma uppdrag som kan 
utvecklas gemensamt för Skåne Nordost.  

Resultat 
Identifiera och föreslå utformning av en Trygghetscentral i syfte att stärka 
kommunernas arbete i att verka för trygga livsmiljöer för medborgarna. 

 
Tjänstekatalog  
De gröna delarna i figuren är de delar som det redan idag finns samverkansavtal för, de 
andra är potentiellt nya samverkansområde som kan ingå i Trygghetscentralens uppdrag.  

Projektet vill utveckla de olika beredskapsfunktionerna som TIB (tjänsteperson i 
beredskap) och i framtiden KIB (kommunikatör i beredskap) för de ingående 
kommunerna. Som ovan nämnts är i dagsläget kommunernas gemensamma funktion IB 
(inre befäl) den enda som finns tillgänglig dygnet och året runt. Befattningen fungerar idag 
till viss del som ISK (inriktnings och samordnings funktion) för Skåne Nord Osts 
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kommuner och kan vidareutvecklas i den framtida trygghetscentralen. Det är viktigt att 
kommunerna har och utvecklar en tjänst som tidigt kan sätta igång de övriga och mest 
lämpliga resurserna på ett tidigt stadium samt skapa synergieffekter mellan olika 
förvaltningar och kommuner. 

Verka för trygga livsmiljöer för medborgarna i Skåne Nordosts kommuner 
En utformning av en Trygghetscentral i syfte att stärka kommunernas arbete i att verka för 

trygga livsmiljöer åt medborgarna i kommunerna har undersökts.  

För att effektivare hantera det drabbade sammanhanget bör Skåne Nordosts kommuner 
samverka kring larmning och koordinering av de trygghetsskapande åtgärderna för 
kommunmedborgarna. Samverkan ger synergieffekter och systemet kan då effektivare 
hanteras och rätt resurser larmas och initieras i ett tidigt skede. 

Omvärldsbevaka andra kommuners och regioners pågående 
trygghetsarbete. 
Efter omvärldsstudier i framför allt närområdet men även i övriga Sverige sker en 
centralisering av systemledningen vid de kommunala räddningstjänsterna och ledning och 
samordning sker för stora områden som hela län, flera län och delar av län. Dessa 
systemledningsfunktioner hanterar räddningstjänsternas resurser för de ingående 
kommunerna. Samordning mellan övriga förvaltningar och kommuner kring det breda 
kommunala uppdraget sker inte i någon större omfattning.   

På grund av pandemin och begränsande restriktioner har inte fysiska platsbesök i olika 
centraler och organisationer kunnat genomföras som planerat. Omvärldsbevakning har i 
stället genomförts genom samtal och möten med olika organisationer. Det har bland annat 
genomförts ett antal möten med representanter för familjen Helsingborg och en av deras 
brandingenjörer Jonas Nylén. Inom deras område arbetas det med räddningstjänstens 
systemledning samt det breda kommunala uppdraget. I familjen Helsingborg arbetar 
organisationen hela tiden för att skapa synergieffekter mellan de olika funktionerna som 
finns inom de ingående kommunerna. 

Inom området Helsingborg har även väktarna på de olika väktarbolagen 
kompetensutvecklats för att kunna hantera, agera och samverka med andra organisationer 
och förvaltningar för att avbryta händelseutvecklingen vid olyckor och händelser. Projektet 
arbetar med att genomföra en liknande utveckling för väktarna inom kommunerna i Skåne 
Nordost. 

Undersöka hur det förebyggande och främjande arbetet kring säkerhet 
kan samordnas ur ett delregionalt perspektiv. 
Det sker stora förändringar idag i det som kallas för systemledning enligt LSO (lagen om 
skydd mot olyckor), områden såsom Jönköpings län, Blekinge och södra Kronobergs län 
slås ihop och leds från centralen i Jönköping. Centralen i storgöteborg kommer att ansvara 
för ledningen av räddningstjänsterna även i Hallands läns kommuner. Liknande 
förändringar sker i hela Sverige.  
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Skillnaderna mellan Trygghetscentralen i Skåne Nordost och ovan är att utöver 
systemledningen föreslås Skåne Nordost sträva efter och ge möjligheter och förutsättningar 
att samordna det bredare kommunala uppdraget. Samordning skapar synergieffekter mellan 
de olika kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen. 

Skåne Nordosts kommuner bör utveckla flera planer, kontaktlistor och rutiner för vilka 
nyckelpersoner eller samverkande organisationer i kommuner och kommunala bolag som 
enligt förutbestämd hantering ska aktiveras vid olika typer av händelser. Allt för en 
effektivare hantering i arbetet med medborgarnas trygghet och säkerhet. 

Det finns flera områden som kan utvecklas med stöd av EU-medel eller andra statliga 
finansieringsmedel. Samverkan mellan flera kommuner ger större möjlighet att söka 
ekonomiskt stöd som kan främja kommunernas trygghetsarbete. EU-kontoret i Hässleholm 
har gjort en utredning om vilka lämpliga externa medel och inom vilka områden som kan 
sökas. Se bilaga 4. 
 

Arbeta för att stärka samarbete inom och mellan kommunernas 
nyckelkompetenser samt samverka med övriga berörda myndigheter och 
organisationer 
Projektledaren har haft möten med representanter för olika kommunala bostadsbolag i 
kommunerna. Vid dessa möten och kontakter har information om projektet genomförts, 
samt diskussioner om deras nuvarande och framtida behov har identifierats 

Möte med Skåne Nordosts beredskapssamordnare och säkerhetschefer skedde första 
kvartalet 2021 för att informera om projektets mål och inriktning. Men även för att få 
feedback av gruppen för att utveckla projektet inom deras område.  
Samtliga kommunstyrelser i Skåne Nordosts kommuner har under året fått en genomgång 
av projektet.  

Undersöka hur resurser och kompetenser kan användas så effektivt som 
möjligt 
Personalen i en framtida Trygghetscentral är en av de viktigaste delarna för att få 

organisationen att fungera väl i utvecklandet av trygghetsskapande åtgärder för alla 

kommunmedborgare. Det finns idag ingen extern utbildning för larmoperatörer, merparten 

av utbildningen sker internt vilket gör att kompetenskapitalet än större. Med nya och flera 

arbetsuppgifter bör det möjliggöra mer varierande uppgifter samt karriärutveckling för 

medarbetarna, vilket borde ge större förutsättningar att rekrytera och framförallt att behålla 

den kompetens som finns. 

HR-perspektivet 

De första informationsmötena kring projektet med centrala fackliga parter genomfördes i 

februari 2021, med Vision. Därefter har regelbundna informationer genomförts med de 

lokala fackliga förtroendevalda och på APT för larmcentralens övriga personal. 
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Föreslå lokalisering av Trygghetscentralen 
Projektet har tittat på tre olika alternativa lokaliseringar av en gemensam framtida 

Trygghetscentral.  

1. Förlägga centralen i de befintliga lokalerna i Kristianstad. Centralen i Kristianstad 
Har möjlighet att utöka sin verksamhet med ca 50% inom befintligt skalskydd. 

2. Bygga en helt ny central  

3. Bygga om en befintlig byggnad som idag inrymmer annan verksamhet.  

Då alternativ 1 och 2 förväntas ge högre investeringskostnader och längre övergångstider 
vid flytt har dessa inte utretts vidare i förstudien.  

Nedan redovisas fördelar och nackdelar som är relaterade till förslag 1 ovan, att förlägga 
Trygghetscentralen i de befintliga lokalerna i Kristianstad.   

Övergripande 

Aspekt Fördelar Nackdelar 

Hantera det drabbade 
sammanhanget 

Bra förutsättningar om 
samverkan och synergieffekter 
skapas i befintlig central. 

Mycket svårare att beakta om 
aktiviteter sker i många olika 
centraler. 

Kriser Befintlig verksamhet kan öva 
och planera för att samverka 
vid dessa händelser. 

Vid nyetablering måste nya 
rutiner skapas och samverkan 
och synergieffekter missas. 

Svåra påfrestningar Befintlig verksamhet kan öva 
och planera för att samverka 
vid dessa händelser. 

Vid nyetablering måste nya 
rutiner skapas och samverkan 
och synergieffekter missas. 

Ofred Befintlig verksamhet kan öva 
och planera för att samverka 
vid dessa händelser. 

Vid nyetablering måste nya 
rutiner skapas. Samverkan och 
synergieffekter missas. 

Sårbarhet Redundans finns via avtal med 
andra centraler och SOS 

Vid nyetablering måste nya 
rutiner skapas samverkan och 
synergieffekter missas. 

Organisation 

Aspekt  Fördelar  Nackdelar 

Samverkan Samarbete över 
kommungränser, 
myndighetsgränser och 
samverkan med hela samhället 

 

Material och tekniska förutsättningar  

Aspekt Fördelar Nackdelar 

Certifierad central 
SSF 136:5 
ISO 9001 

Finns redan i befintlig 
verksamhet och kan utökas 

Kostnader för att skapa 
förutsättningar i en ny 
verksamhet.  

SSF 136:5 Krävs för att kunna ta emot 
automatiska brandlarm 

 

ISO 9001 Viktigt inför framtida 
verksamhetsutveckling 
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Ventilation som kan kopplas 
bort och köras separat vid 
olika yttre händelser 

Finns redan Stora kostnader vid 
nybyggnation 

Sekundär central ska finnas Finns via avtal med SOS Avtal med SOS eller annan part 
måste finnas 

Reservdrift för samtliga 
väsentliga funktioner 

Finns redan Stora kostnader vid 
nybyggnation 

Skalskydd SSF 
136 klass 3 

Finns redan Stora kostnader vid 
nybyggnation 

Utrymme Befintlig central kan utöka sin 
verksamhet med ca 30–40% 
innan nya utrymmen krävs. 

Att bygga ny eller anpassa nya 
befintliga lokaler i någon 
kommun blir mycket kostsamt. 

Teknisk plattform med 
redundans 

Finns i befintlig central och 
tryggas via avtal med SOS. 

Kostnader för att ha avtal med 
olika centraler på olika platser. 

Uppstartstid Finns redan och klarar viss 
expansion och utveckling 
innan utbyggnad krävs. 

Nybyggnad eller anpassning av 
annan byggnad kommer att ta 
lång tid att planera och 
etablera. 

Teknikutveckling på olika 
områden för effektivare 
samverkan och ledning. 

Finns flera 
utvecklingsområden som bör 
ske kontinuerligt. 

Mindre möjligheter för varje 
kommun att driva dessa projekt 
enskilt. 

Ekonomi 

Aspekt Fördelar Nackdelar 

Gemensam central Mindre kostnader Stora kostnader att bygga ny 
eller anpassa annan lokal 

Upphandling Samverkan mellan flera 
kommuner bör ge lägre 
kostnader och effektivare 
lösningar 

Drivs verksamheten på flera 
centraler i olika kommuner kan 
ej samordnings och 
stordriftsfördelar användas vid 
upphandling 

Personal och kompetens 

Aspekt Fördelar Nackdelar 

Kompetens och 
spetskompetens 

Finns redan utbildade 
operatörer i nuvarande 
organisation. 

Stora kostnader för utbildning 
av egna operatörer, finns ingen 
utbildning att köpa utan måste 
ske inom egen organisation.  

Kompetensutveckling  
Samverkan mellan flera 
kommuner 

Billigare och effektivare om 
det sker via flera kommuner i 
samverkan. 

Missar de samverkans och 
synergieffekter som 
samlokaliseringen ger. 

Kompetensutveckling och 
meruppgifter för de väktare 
som upphandlas 

Kan ske via YH eller i 
gemensam form om 
samverkan mellan flera 
kommuner sker. 

Mycket svårare att åstadkomma 
i varje enskild kommun eller 
område. 

Synergieffekter mellan olika 
uppgifter som är samlade i 
samma central 

Finns redan etablerade i 
befintlig verksamhet och kan 
utökas 

Kommer inte gå att effektivt 
integrera om verksamhet sker 
på flera platser. 

 
Teknik och redundans 
Den tekniska plattformen som larmcentralen idag arbetar med är samma teknik som 
Sveriges SOS-centraler har. Samarbetet mellan larmcentralen i Kristianstad och SOS-alarm 
är reglerat i ett avtal parterna emellan. Projektet har förutsatt att samma teknik finns kvar 
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och att avtalet med SOS-alarm utvecklas med det framtida bolaget. Tekniken borgar för 
redundans mellan centralerna och ger möjligheten att hantera de flesta tekniska lösningar 
för olika larm som finns i Skåne Nordosts kommuner. 

Undersöka möjligheten till bolagsbildning samt processer kopplade till 
detta (samverkansprocesser, juridiska processer etc.) 
Tre juridiska bolagsdokument tagits fram i samråd med kunniga kommunala 
tjänstepersoner inom området.  

• Aktieägaravtal 

• Aktieägardirektiv 

• Bolagsordning 

Dokumenten kommer vidare att hanteras och utvecklas av specialister under våren 2022. 

Upphandlingskontoret i Kristianstad har utrett bolagets förutsättningar att köpa tjänster av 
någon eller några av ägarkommunerna samt möjligheter att sälja tjänster till kommuner och 
bolag som inte är ägare av bolaget. Bilaga 2. 

Undersöka de ekonomiska förutsättningarna för en gemensam 
Trygghetscentral  
Det finns stora likheter mellan kommunernas behov avseende bevaknings- och 
övervakningstjänster. En gemensam upphandling för de ingående kommunerna borde ge 
fördelar både ekonomiskt- och tjänsteutförandemässigt.  

Utredningen har visat att finns skillnader i hur kommunerna redovisar sina kostnader och 
vilka avtal som har tecknats med olika leverantörer. Detta gör kostnadsjämförelsen svårare 
att redovisa. Nedan redovisas  

Exemplen redovisar kostnader utifrån Kristianstad kommuns avtal för personlarm.   

Exempel Personlarm  

Lösning 1. Kommunen köper, äger, programmerar, konfigurerar och aktiverar larmen 

Kommunen köper, äger, programmerar, konfigurerar och aktiverar larmen i larmcentralen i 
egen regi. Kommunens upphandlade väktarbolag larmas direkt (ej via deras central utan 
direkt till aktuell väktare) som sedan åker till berörd person. 
 
Kostnader (uppdaterade januari 2022)  
Inköp av larm 3160kr/larm (år 1)  
Installation  1620kr/larm (år 1)  
Årsavgift   4410kr/larm och år inkl SIM-kort som söker lämplig teleoperatör för bästa redundans. 

Årlig anslutningsavgift 710kr/larm och år 
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Lösning 2. Kristianstads tidigare lösning - Kristianstad har ca 40st larm kvar med denna 
lösning, dessa fasas ut under första kvartalet 2022. 

Kommunen leasar personlarmet av ett företag/väktarbolag, larmet knyts sedan till 
räddningstjänstens central som larmar ut upphandlat väktarbolag för hantering när någon 
larmar. 

Kostnader: (uppdaterade januari 2022)  
Årlig avgift per larm 7080kr 
Årlig anslutningsavgift 710kr/larm 

Kostnadsskillnader och besparingen mellan lösning 1 och 2, baserat på Kristianstads 
kostnader idag, blir på årsbasis cirka 2670kr/larm. För Kristianstads del som idag har 250 
personlarm innebär det en kostnadsskillnad per år på cirka 670 000kr.  

Lösning 3. Kommunen leasar en helhetslösning där larm, larmcentral och 
väktarutryckning ingår. 

Några av kommunerna i Skåne Nordost har liknande lösning som nr 3, lösningen är 
mindre flexibel eftersom kommunen är bunden till upphandlad leverantörs lösning. 
Grundkostnaden är mindre än lösningarna ovan, men utryckningskostnaden är högre. 

Exempel Larmsändare  
 
Larmsändare finns för varje larm och objekt, dessa skickar larmen vidare till 
förprogrammerad larmcentral. 
 
En tydlig ekonomisk fördel där kostnaderna förväntas att minska är vid omprogrammering 
av kommunernas larmsändare.  
Vid ny upphandling där ett nytt väktarbolag anlitas måste varje larmsändare 
omprogrammeras för att skicka larm till den nya centralen.  
Med en gemensam central behöver inte sändarna omprogrammeras utan endast ett 
telefonnummer i trygghetscentralen behöver ändras. 
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Rekommendation  
Rekommendationen för kommunerna i Skåne Nordost är att utveckla en gemensam 
Trygghetscentral och systemledningen för området, vilket skapar synergieffekter inom det 
breda kommunala uppdraget i kommunerna.  

Den gemensamma Inre befälsfunktionen bör utvecklas att vara inriktnings- och 
samordningskontakt (ISK) för kommunernas olika uppdrag, där invånarnas trygghet är i 
fokus. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att stärka samarbete inom och mellan 
kommunernas nyckelkompetenser på förvaltningar och kommunala bolag.  

Rutiner och planer för samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer kan i 
en gemensam trygghetscentral utvecklas och bli effektivare. Genom att planera, öva och 
skapa relationer mellan kommunernas olika nyckelfunktioner kan en ökad uthållighet 
erhållas för samtliga kommuner, vid olika typer av krisläge och påfrestningar. 

Pilotprojekt – Väktarutbildning  
Projektet har sökt externa medel för att genomföra en pilotutbildning med Kristianstads 
kommuns upphandlade väktarbolag under våren 2022. Diskussioner med de aktuella 
väktarbolagen har genomförts och dessa ställer sig positiva till att utbilda sin personal och 
bredda deras uppdrag. Syftet med projektet är att stärka tryggheten för medborgarna 
genom att kompetensutveckla väktarna i Kristianstad kommun inom områdena: 

• Allmän brandkunskap 

• Hjärt- och lungräddning 

• Kommunalt säkerhetsarbete 

• Första insats vid trafikolycka i tättbebyggt område 

• Anläggningsskötarutbildning för automatiska brandlarm (ca 35h) 

 

Utbildningsområdena kommer att ge väktarna och kommunerna möjlighet att använda 

dessa vid flera olika händelser i kommunen för att tidigt avbryta, begränsa eller stoppa en 

händelseutveckling.  Utbildningen kan även genomföras för ordningsvakter och andra 

nyckelpersoner i Skåne Nordosts kommuner. 

Inför ansökan om externa medel har EU-kontoret i Hässleholm varit behjälpliga och ett 

flertal möten har genomförts med både EU-kontoret samt representanter för Högskolan i 

Kristianstad.  
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Fortsatt arbete 
Styrelsen för Skåne Nordost beslutade i oktober 2021 att gå vidare i arbetet med att bilda 
ett gemensamt bolag för Trygghetscentralen. Under perioden november 2021 till juni 2022 
fortsätter uppdraget med bolagsbildning genom att ta fram ekonomiska förutsättningar och 
avtal för bolagsbildning.  

En avsiktsförklaring är presenterad och behandling av underliggande dokument för 
bolagsbildning sker den 17 mars 2022 i styrelsen för Skåne Nordost. Därefter beslutar 
respektive kommun om de ställer sig bakom bolagsbildning av Trygghetscentral.  

Målet är att beslut om bolagsbildning ska vara klart till sommaren 2022 och bolaget 
planeras att bildas under sommaren 2022. Bolaget kommer att starta sin verksamhet med 
de tre delar där det redan idag finns samverkan; Trygghetslarm, Beredskap/Social jour samt 
Blåljusverksamhet med inre befäl och systemledning. Därefter kommer andra delar från 
den framtagna uppgiftskatalogen att diskuteras och förverkligas. 

Tidsplan bolagsbildning 2021–2022  

  

SKÅNE 

7dec-21 

SKNO Styrelse 
Avsiktsförklaring 

19 maj -22 

Kommundirektörer 
Beredning Delrapport 2 

• 
2 juni-22 

SKNO Styrelse 
Delrapport 2 
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Dec 21 - jan 22 • Arbetsgruppsmöte och 
analys av förutsättningar 

Mars - Juni-22 .. Politiska beslut i 
kommunerna 

Juni - sept. -22 

Bolag och uppstart 

20 jan-22 3 Feb-22 • Kommundirektörer • SKNO Styrelse 

Beredning Delrapport 1 Delrapport 1 

• 17 mars-22 Mars-22 .. SKNO Styrelse Kommundirektörer 

Beslut Beredning Beslut 

20 sept. -22 4okt-22 • • Kommundirektörer SKNO Styrelse 
Beredning Slutrapport Slutrapport 
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Bilagor 
Bilaga 1 Uppgiftskatalog  
Uppgift Kunder/kommuner Kommentar 

Servicelarm   

Personlarm                    

(Skydd för personer som är utsatta 

för hot eller har en förhöjd hotbild 

mot sig) 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Trygghetslarm Kristianstad, Hässleholm 

och Bromölla 

Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Beredskap sociala jouren. Samtliga Skåne Nordost 

kommuner samt Höör 

 

E-tillsyn 

(Ett alternativ till vissa av 

hemtjänstpatrullernas fysiska besök) 

Kristianstad och 

Hässleholm 

Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kommunens medborgarcenter efter 

kl. 17.00. 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kommunal felanmälan Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Övervakning och inbrottslarm   

Kameraövervakning på olika 

kommunala objekt. 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kameraövervakningslarm på 

fastigheter som ägs av kommunala 

bolag. 

 Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kameraövervakningslarm på 

anläggningar som ägs av kommunala 

bolag.  

 T.ex solcellsanläggningar, 

hamnområde, flygplatser 

m.m. 

Drönartjänster för lägesbilder och 

andra framtida övervakningstjänster. 

 Kommer att kunna 

utvecklas mer med 

framtida teknik. Kan 
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hanteras för samtliga 

kommuner.  

Bör utvecklas tillsammans 

med forskargrupp knutet 

till något universitet. 

Inbrottslarm till fastigheter som ägas 

av kommunala bolag. 

 Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Larm till väktare och 

trygghetsvärdar. 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner och 

kommunala bolag.  

Funktionen kan utvecklas 

till Trygghetsvärdar för 

samtliga kommuners 

väktare. 

Fastighet, teknik och 

infrastruktur 

  

Larm till fastighetsberedskapen för 

kommunala fastighetsbolag. 

ABK Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kommunala beredskaper så som 

gata, va, miljö m.m. 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kommunala fastighetsbolags 

störningsberedskaper. 

 Kan hanteras för samtliga 

kommunala 

fastighetsbolag. 

Kommunernas och kommunala 

bolags krisledningsfunktioner 

  

Larma kommunernas 

krisledningsorganisationer 

Kristianstad, Hässleholm, 

Östra Göinge och Osby. 

Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Larma kommunala bolags 

krisledningsorganisationer 

 Kan hanteras för samtliga 

kommunala bolag. 

Larm till TIB  Kristianstad, Hässleholm 

och Osby. 

 

Larm till gemensam TIB för Skåne 

Nordost. 

 Kan introduceras framöver 
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Larm till gemensam KIB 

(kommunikatör i beredskap) för 

Skåne Nordost. 

 Gemensam kommunikatör 

i beredskap kan utvecklas i 

framtiden om 

kommunerna så önskar. 

Larma kommunernas POSOM-

organisationer. 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Larma TIB-beredskap till andra 

förvaltningar. 

Kristianstad/omsorgen Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

ISK (inriktnings och 

samordningskontakt) 

Samtliga Skåne Nordost 

kommuner. 

 

SMS-utskick via trygghetscentralen.  Samtliga Skåne Nordost 

kommuner. 

Massutskick till personer 

som finns inom ett visst 

geografiskt område.  

Blåljusrelaterade uppgifter   

Inre befäl och systemledning Samtliga Skåne Nordost 

kommuner. 

 

Automatiska brandlarm. Samtliga Skåne Nordost 

kommuner och bolag i 

Skåne Nordost via SOS. 

Kristianstad, Bromölla och 

Östra Göinge har avtal 

med Kristianstad.  

Hässleholm och Osby har 

avtal med SOS. 

 

 
 
 

Bilaga 2 Utredning av möjligheterna för bolaget att köpa och sälja tjänster 
till kommunerna och deras bolag.  
Bilaga 3 Utredning kring möjligheter till EU-finansiering  
Bilaga 4 Aktivitetsplan  
Bilaga 5 PWC-rapport  
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Förstudie avseende möjligheterna att 
instifta en gemensam larm- och 
säkerhetscentral

26 maj 2020pwc 



PwC

• Kristianstads kommun driver inom ramarna för den kommunala 
verksamheten idag en larmcentral. Larmcentralen 
tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några 
närliggande kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster.

• Kommunerna i Skåne Nordost har initierat en diskussion kring 
för- och nackdelar med en gemensam larm- och 
säkerhetscentral. Kommundirektörerna i dessa kommuner har 
via räddningstjänsten i Kristianstads kommun gett i uppdrag till 
PwC att genom en förstudie utreda och analysera 
möjligheterna för de definierade kommunerna i Skåne Nordost 
att inrätta en gemensam, kommunövergripande larm- och 
säkerhetscentral.

• Uppdraget innebär att genomföra en analys av möjligheter och 
risker med att inrätta en larm- och säkerhetscentral i syfte att 
samordna larm- och säkerhetstjänster för Skåne 
Nordost-kommunerna. 
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Bakgrund och uppdrag
Förstudien berör i huvudsak följande 
frågeställningar/aspekter:

● Hur organiseras larm- och säkerhetsarbetet idag i 
kommunerna?

● Konkurrensrättsliga förutsättningar och kommunalrättsliga 
aspekter

● Vilken samverkansform vore mest fördelaktig ur ett juridiskt 
perspektiv?

● Insyn och kontroll
● Kostnadspåverkan och andra samordningseffekter
● Ansvarsfördelning mellan larm- och säkerhetscentralen och 

respektive kommun
● Vilka tjänster är mer eller mindre lämpliga att samordna på ett 

kommunövergripande sätt?
● Säkerhetsaspekter (ex. informationssäkerhet)
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Juridisk analysPwC:s erfarenheterIntervjuer Slutsatser och rekommendationer

Metod och genomförande
• Uppdraget har inneburit att utreda och analysera ett antal olika frågeställningar och aspekter som är 

relevanta att beakta vid en förstudie av avseende möjligheterna att instifta en gemensam larm- och 
säkerhetscentral. 

• Förstudien grundar sig på genomförda intervjuer, PwC:s erfarenheter och juridisk analys. 

• Uppdraget har genomförts under perioden december 2019 - mars 2020. Uppdraget har utförts av Linus 
Owman, Fredrik Birkeland, Mathias Westeergaard-Nielsen och Johan Gellerstedt.

····> • • • • ••••• 
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Kommunernas syn på samverkan

• Kommunerna i Skåne Nordost samverkar redan inom ett flertal 
områden. Det finns en generellt sett positiv syn på samverkan 
från politikens sida.

• Bland intervjuade kommuner finns olika förståelse för och 
synpunkter på samverkan. 

• Attityderna till föreslagen larm- och säkerhetscentral varierar 
mellan de som är odelat positiva till de som vill vänta och se.

• Förväntad servicenivå varierar mellan kommunerna beroende på 
olika behov och på hur nöjd man är med nuvarande leverantörer 
av olika larmtjänster inom kommunen. 

• Det finns även en skillnad i synsätt på en gemensam larm- och 
säkerhetscentral, antingen som något nytt och gemensamt, eller 
som en utökning av existerande larmcentral i Kristianstad. 

• Även frågeställningar avseende styrning, påverkan, mandat och 
inflytande är viktiga aspekter för de kommuner som väljer att 
samverka. Här blir långsiktighet, respekt och ömsesidighet ledord 
för att etablera stabila strukturer. 4

Våra slutsatser
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Våra slutsatser 

5

• Det finns också en skillnad i synsättet om huruvida även de 
kommunala bolagen ska ingå i samverkan eller om enbart 
förvaltningsverksamhet ska ingå. Likaså finns en skillnad i 
synen på ambitionsnivå i uppdraget.

Förväntade nyttor

• Kommunerna har olika mognadsgrad ifråga om digitalisering. 

• De som har investerat kraftigt i att digitalisera tjänster är måna 
om att investeringarna de gjort kommer att harmonisera med 
larmcentralens lösningar så att kvaliteten blir lika hög, eller 
högre, än den man i dagsläget lyckats åstadkomma på egen 
väg. 

• Larm- och säkerhetscentralen behöver således inte endast 
utgöra en gemensam hävstång för de kommuner som i 
nuläget har en låg grad av digitalisering. 

• Den måste även kunna utgöra en ytterligare hävstång för 
samordning, effektivisering och ökad digital mognad för dem 
som redan är med på tåget. 
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Våra slutsatser 

• Den högsta digitala mognaden hos en samverkanskommun 
inom larm- och säkerhetscentralen behöver således utgöra 
lägstanivå i driften framåt.

• Samverkansgränssnitten med existerande (och i flera fall 
gemensamma) IT-organisationer inom och mellan 
kommunerna behöver därför utredas grundligt.

• Det finns också en skillnad i synsättet om huruvida även de 
kommunala bolagen ska ingå i samverkan eller om enbart 
förvaltningsverksamhet ska ingå. Likaså finns en skillnad i 
synen på ambitionsnivå i uppdraget.

• Bilden av leverantörer inom de föreslagna tjänsteområdena 
för en framtida gemensam larm- och säkerhetscentral 
förefaller vara fragmenterad inom kommunerna. Redan en 
samordning av befintliga leverantörer inom enskilda 
kommuner kan förväntas leda till samordningsvinster. 

• Utöver ekonomiska samordningsvinster kan det finnas 
samordningsvinster inom området dynamisk resurshantering, 
beroende på hur många kommuner som ansluter sig.

- - ---- - -- - - --- -- ·- ·---------------,J-- - · - - ----- - -_ _ -=m _ _ _ 

- - - --- -- - - --- -
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Legala strukturer

• Med stöd av 2 kap. 1, 2 §§ KL får kommuner själva handha 
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning 
till kommunens område eller deras medlemmar och som inte 
ska handhas enbart av staten, en annan kommun eller någon 
annan. Att exempelvis hantera larm- och säkerhetssystem i 
exempelvis kommunhus och kommunala skolor får mot 
bakgrund av detta anses vara en sådan kommunal 
angelägenhet.

• En kommundriven larm- och säkerhetscentral får endast i 
undantagsfall erbjuda sina tjänster på den öppna marknaden. 

• Vissa av de samverkansformer som presenteras i rapporten 
innebär att verksamheten bedrivs inom en av kommunernas 
befintliga strukturer. Andra samverkansformer kan innebära att 
verksamheten bedrivs i en egen juridisk person som är 
organisatoriskt frikopplad från samverkanskommunerna. 

Våra slutsatser
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• En förutsättning för att samverkan mellan kommuner ska kunna 
upprättas i någon av de samverkansformer som redogörs för i 
denna rapport är att samverkan är förenlig med 
upphandlingslagstiftningen. I sammanhanget är främst 
undantaget för interna kontrakt relevant. 

• En faktor som är direkt avgörande för valet av samverkansform är 
huruvida larm- och säkerhetstjänsterna ska tillhandahållas till de 
samverkande kommunernas kommunala bolag, eller om det 
enbart är kommunerna i sig som ska nyttja tjänsterna. 

• För det fall att det endast är de samverkande kommunerna, och 
inte deras respektive kommunala bolag, som avser nyttja larm- 
och säkerhetscentralens tjänster, är kommunalförbundet den 
samverkansform som utifrån vår juridiska analys är lämpligast i 
förevarande fall.

• En gemensam larm- och säkerhetscentral kan falla in under 
säkerhetsskyddslagen. För att klargöra detta behöver en 
verksamhetsanalys göras. Om verksamheten faller in under 
säkerhetsskyddslagen behöver en säkerhetsskyddsanalys 
genomföras. I samband med detta bör även frågor som berör 
NIS-direktivet tas med i analysen.

Våra slutsatser
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De specifika iakttagelserna/frågorna är dessa:
• Samordningsvinster kan uppstå med hjälp av dynamisk 

resurshantering och/eller genom att ha “en väg in” till 
kommunerna/centralen.

• En gemensam larm- och säkerhetscentral behöver genomsyras 
av digitalisering och framtidssäkrad teknik. Den digitala 
mognadsnivån skiljer sig åt mellan kommunerna. Kopplingen till 
kommunernas IT-verksamheter är väsentlig, men har inte ingått 
i denna förstudie.

• I slutändan är det pris och kvalitet på tänkta leveranstjänster 
som utgör de avgörande faktorerna för att lyckas med en 
gemensam larm- och säkerhetscentral, dvs för att få en hög 
anslutningsgrad av kommuner och tjänster till centralen.

Sammanfattning av kommunernas syn på en gemensam larm- 
och säkerhetscentral

9PwC

De generella iakttagelserna/frågorna är dessa:
• Det finns en positiv inställning till ökad samverkan så länge alla 

ingående parter har samma möjligheter till inflytande, påverkan 
och mandat.

• Samtliga kommuner i Skåne Nordost, med undantag för Höör 
och Hörby, använder eller kommer från och med 1 april 2020 
att använda larmcentralen i Kristianstad för medlyssning och 
utlarmning av 112-samtal.

• Överblicken eller helhetsbilden av vilka larm- och 
säkerhetstjänster samt vilka leverantörer som anlitas i varje 
kommun saknas i flera fall. Samordningsvinster kan uppstå 
genom att minska antalet leverantörer och upphandla tjänster 
gemensamt

• Förståelsen för initiativet och syftet med en gemensam larm- 
och säkerhetscentral varierar, likaså ambitionsnivån för en 
gemensam central. Vi ser att ett långsiktigt ömsesidigt 
ägaransvar med en samstämmig syn och ambitionsnivå är en 
förutsättning för en gemensam central.
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• Fatta ett inriktningsbeslut kring 1) om arbetet med en 
gemensam larmcentral ska fortsätta och 2) vilken ambitionsnivå 
den ska ha (dvs målgrupper och tjänster). I detta skede bör 
även framtida målgrupper och tjänster beaktas, då de har 
bäring på valet av samverkansform. 

• Beslutet bör även omfatta 3) om ambitionen är en renodlad 
larmcentral, eller om uppdraget ska vara mer långtgående. 
Beroende på beslut i frågorna ovan kan sedan beslut fattas 
gällande geografisk placering och namn, om dessa frågor 
fortfarande är relevanta.

• Fatta beslut om vilken samverkansform som ska väljas för den 
gemensamma larm- och säkerhetscentralen. 

• Ta fram en övergripande nyttokalkyl för att visa på de 
ekonomiska vinsterna av en gemensam larm- och 
säkerhetscentral. Denna bör sedan åtföljas av nedbrutna 
nyttokalkyler på kommunnivå i förhållande till förväntat 
tjänsteinköp.

Våra rekommendationer
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➢ Genomför en verksamhetsanalys för att säkerställa huruvida 
verksamheten faller in under säkerhetsskyddslagen. Om så 
bedöms vara fallet så är verksamhetsutövaren skyldig att 
genomföra en säkerhetsskyddsanalys.

➢ Arbeta fram en tydlig uppdragsbeskrivning och 
tjänstekatalog för den gemensamma larm - och 
säkerhetscentralen, med tydlig utrullningsmodell för olika 
skeenden (vilka tjänster, vilka år, etc).

➢ Utifrån uppdragsbeskrivning och tjänstekatalog upprätta en 
ekonomi- och styrmodell som klargör de ekonomiska 
förutsättningarna, personal- och kompetensbehov och 
kvalitetsaspekter.

➢ Utveckla och arbeta fram en hållbar, långsiktig 
finansieringsmodell.

➢ Arbeta aktivt med förändringsledning och kommunikation.

➢ Inför gemensam systemstruktur och standardisera arbetssätt.

11

• Upprätta och underteckna en avsiktsförklaring.

• Utred samverkansgränssnitten med existerande (ibland 
gemensamma) IT-organisationer inom kommunerna. Efter detta 
kan projektet gå in i mer av en genomförandefas.

• Tillsätt en extern projektledare, styrgrupp och ev. arbetsgrupp 
med representanter från de olika kommunerna som 
undertecknat avsiktsförklaringen. 

• Upprätta en tydlig tidplan med en tidsaxel som beskriver vilka 
aktiviteter som behöver genomföras när. I tidplanen bör roll- 
och ansvarsfördelning framgå, likaså när politiska beslut 
behöver fattas.

• Tillsätt en extern, oberoende projektledare som kan stötta 
intern projektledare och/eller arbetsgrupp/styrgrupp i det 
fortsatta arbetet:

Våra rekommendationer
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Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt uppdrag att utföra en förstudie av förutsättningarna för en gemensam larm- och säkerhetscentral. Rapporten är endast upprättad för vår 
uppdragsgivares räkning, Kristianstads kommun. PwC ansvarar inte, utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. Inte heller tas något 
ansvar för att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.

© 2020 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (organisationsnummer: 556029-6740) or 
PricewaterhouseCoopers AB which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. 

pwc.se



                  

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-05-18 KLF 2022/241 

   

 Kommunfullmäktige 

Handläggare 
Redovisningschef Anders Ekström 
Redovisningsenheten 
 
anders.ekstrom@hassleholm.se 

 

 

Ekonomiavdelningen / Redovisningsenheten200814 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Kommunal borgen för verksamheten vid Hässleholms 
Kretsloppscenter 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Hässleholms kommun beviljar Hässleholm Miljö AB, 556555-0349, 
kommunal borgen på 95 miljoner kronor för bolagets verksamhet vid 
Hässleholms Kretsloppscenter. 
 

2. Borgensavgiften för 2022 fastställs till 0,75%. 
 

3. Borgensåtagandet ställs till Länsstyrelsen i Skåne län och för förvaring hos 
denna myndighet. 

 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholm Miljö AB ansöker om kommunal borgen på 95 mkr som ställs till 
Länsstyrelsen i Skåne län och för förvaring hos denna myndighet. Mark- och 
miljödomstolens tillstånd att enligt miljöbalken bedriva verksamhet vid Hässleholms 
Kretsloppscenter är daterat från 2017-05-04. Det fanns sedan 2005 en utfärdad 
kommunal borgen för verksamheten på Vankiva avfallsanläggning. Men den 
transporterades inte över till Hässleholm Miljö AB vid bolagssammanslagningen 
2009. Och 2010 upphävdes all tidigare kommunal borgen i samband med beslut om 
ny borgensram på 738 mkr grundad på aktuell låneskuld. För att uppfylla villkoren i 
tillståndet för Hässleholms Kretsloppscenter måste ett nytt borgensbeslut på 95 mkr 
fattas. Borgensavgiften för 2022 bör fastställas till 0,75% eftersom säkerheten 
omprövas vart femte år. 

 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (2)  

  

  

 

JAV 

Bilagor 

PM från Hässleholm Miljö AB 

 

 

Sändlista: 

Hässleholm Miljö AB 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Amra Salihovic  Eva-Lotta Svensson  
Bitr förvaltningschef  Ekonomichef 

  



T JÄNSTESKRIVELSE 

HÄSSLEHOLM MILJÖ AB 
VI BRINNER FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID 

Datum 

2022-03-22 
Diarienummer 

HMAB 2022/355-1 

Kommunstyrelsen 
Handläggare Hässleholms kommun 
VD Sven Carlsson 
Hässleholm Miljö AB kommunstyrelsen@hassleholm.se 
0451-26 81 41 
sven.carlsson@hassleholm.se 

Säkerhet i form av borgen för verksamheten vid 
Hässleholms Kretsloppscenter - ansökan 

Hässleholm Miljö AB ansöker om kommunal borgen på 95 miljoner kronor som ställs 
till Länsstyrelsen i Skåne län och för förvaring hos denna myndighet. 

Förslag till beslut 

Hässleholm Miljö AB föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

Hässleholms kommun beviljar Hässleholm Miljö AB, 556555-0349, kommunal borgen 
på 95 miljoner kronor för bolagets verksamhet vid Hässleholms Kretsloppcenter. 

Borgensåtagandet ställs till Länsstyrelsen i Skåne län och för förvaring hos denna 
myndighet. 

Bakgrund 

Mark- och miljödomstolen har i dom 2017-05-04 lämnat Hässleholm Miljö AB tillstånd 
till att enligt miljöbalken bedriva verksamhet vid Hässleholms Kretsloppscenter på 
fastigheten Vankiva 4:17, Hässleholms kommun. 

Som villkor i tillståndet anges att bolaget, för att säkerställa de skyldigheter som gäller 
för verksamheten fullgörs, ställer säkerhet på 95 miljoner kronor, i form av pant eller 
borgen enligt bestämmelserna i 2 kap. 25 § utsökningsbalken och prövas av 
domstolen (tillsynsmyndigheten) i särskild ordning. Säkerheten ska förvaras hos 
Länsstyrelsen i Skåne län. Säkerheten får minskas med 23 miljoner kronor när 
efterbehandling av den första deponietappen, "gamla deponin" har slutförts och 
godkänts av tillsynsmyndigheten. Säkerheten kan ytterligare reduceras när 
tillsynsmyndigheten har godkänt efterbehandling av en specificerad del av deponin. 
Säkerheten kan omprövas av mark- och miljödomstolen vart femte år eller när en ny 
etappindelning har bestämts. 

Bolagets gamla tillstånd för miljöfarlig verksamhet i Vankiva gavs 2005. Det gamla 
tillståndet krävde en säkerhet om 35 miljoner kronor och avsåg en deponeringsmängd 
om 1 miljon ton deponiavfall. Det nya tillståndet lämnades 2017-05-04 och omfattar en 
deponeringsmängd om 6 miljoner ton deponiavfall. I och med denna ökning anser 
mark- och miljödomstolen att en proportionering av säkerhetens storlek ska göras och 
den nya säkerheten uppgår därav till 95 miljoner kronor. Enligt miljöbalken 15 kap. 35 
§ och 16 kap. 3 § ska den som bedriver verksamheten ställa säkerhet för kostnaderna
för det avhjälpande av miljöskada och andra återställningsåtgärder som verksamheten
kan föranleda.

1(2) 

> En del av Hässleholm kommun

Postadress: Hässleholm Miljö AB, 281 80 Hässleholm I Org. nr: 556555-0349 [ Telefon: 0451 -26 82 00 
Besöksadress: Avfallsanläggningen: Vankiva 9300, 281 95 Vankiva I Fjärrvärmeverket: Värmeverksvägen 4, 281 43 Hässleholm I Kontor: 
Tippvägen 1, 281 43 Hässleholm I Reningsverket: Hovdalavägen 51, 281 43 Hässleholm 
E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se & hassleholmsvatten@hassleholm.se I Webb: www.hassleholmmiljo.se & www.hassleholmsvatten.se 



Med vänliga hälsningar 

Hässleholm Miljö AB 

Sven f arlsson

va. 

Christer Caesar 

Styrelseordförande 
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> En del av Hässleholm kommun

Postadress: Hässleholm Miljö AB, 281 80 Hässleholm I Org. nr: 556555-0349 I Telefon: 0451 - 26 82 00 
Besöksadress: Avfallsanläggningen: Vankiva 9300, 281 95 Vankiva I Fjärrvärmeverket: Värmeverksvägen 4, 281 43 Hässleholm I Kontor: 
Tippvägen 1, 281 43 Hässleholm I Reningsverket: Hovdalavägen 51, 281 43 Hässleholm 
E-post: hasslehofmmiljo@hassleholm.se & hassleholmsvatten@hassleholm.se I Webb: www.hassleholmmiljo.se & www.hassleholmsvatten.se 



SAlVIJVlANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

H··ssleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 88 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset 
och Vänhem) 
Dnr: KLF 2021/96 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fL (Paradiset och Vänhem) 
antas. 

Reservationer 

J anas Klein (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Det finns ett stort behov av nya bostäder i Sverige. Att bygga nära befintlig 
infrastruktur, handel och service är bra för ekonomin och för hållbarheten. 
Paradiset är en uppskattad park i Hässleholm. Det saknas en 
miljökonsekvensbeskrivning av planen. Bedömningen är att planen inte medför 
betydande miljöpåverkan på naturvärden "under förutsättning att den minskade 
parkytan kompenseras med ökad kvalitet på den del som återstår." Det 
betyder att man måste öka naturvärden på den delen av parken som återstår efter 
exploatering för att undvika betydande negativa miljökonsekvenser. Därför måste 
naturvärden i Paradiset kartläggas, så man kan därefter kompensera för den 
naturvärden som går förlorad vid byggnationen. Vi kommer att yrka på KF att 
kommunfullmäktige beslutar att genomföra en inventarie av de aktuella 
naturvärdena i Paradiset och att natw.-värden i den nya parken ska bli av minst 
samma kvalite som dagens. 

Yrkande 

Jonas Klein (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varande och finner Robin Gustavssons förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla Robin Gustavssons 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Jonas Klein förslag röstar nej". 

12. Ja-raster oc h l . .. 8' ne1-rost amnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRAN DE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD), 1 :e vice ordförande X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Jonas Klein (FV) X 

Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande X 

Joachim Fors (S) X 

Irene ilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Stefan Larsson (M) X 

12 1 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 27 oktober 2021, § 123, följande 
beslut. 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) daterat 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

20 (28) 



SAM1v1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Under rubriken "Beskrivning av ärendet" anförde nämnden följande. 

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan för 
del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) för att möjliggöra förtätning med 
bostäder, kontor och handel. Här finns goda förutsättningar för förtätning med 
hänsyn till befintlig infrastruktur, närhet till service och handel. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat att uppdra åt miljö
och stadsbyggnadsföi-valtningen att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till 
detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset). Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 201 6 (§ 160) att förslaget fick 
skickas på samråd och den 27 januari 2021 (§ 6) att förslaget fick ställa ut för 
granskning. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att pfanförslaget 
inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § 
miljöbalken. Detaljplanen har handlagts genom utökat förfarande. Planförslaget har 
varit på samråd mellan den 30 januari och den 17 mars 2017 och därefter har 
granskning genomförts mellan den 8 februari och den 1 mars 2021. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörel e respektive 
granskn:ingsutlåtande. Planförslaget har reviderats efter samrådet och granskningen 
men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 februari 2022, § 23, att 
återremittera ärendet "för politisk behandling". Anledningen till återremissen var att 
det under debatten framkom att det finns ett optionsavtal avseende förvärv med 
mera för en i avtalet på kartskiss markerad del av fastigheten. 

Från tekniska nämnden har därefter inhämtats uppgift om att förhandlingar med 
motstående part enligt ovannämnda optionsavtal pågår, att den uttalade avsikten är 
att ta fram ett nytt avtal på marknadsmässiga och uppdaterade villkor som båda 
parter kan nöjas med samt att detaljplanen och avtalet är två olika processer som 
kan löpa parallellt och att det därmed inte bör anses föreligga hinder mot att 
fastställi detaljplanen. 

Bilaga: 
Reservation, Jonas Klein (FV) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

21 (28) 
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Skriftlig reservation Kommunstyrelsen 11 maj 2022 

Ärende 10- Detaljplan för Paradiset och Vänhem 

FVär fortfarande motståndare till att centralt belägna grönområde exploateras 

- bevara Paradiset!. Likaså kvarstår vår motvilja mot att det byggs ett 

"kombihus" - det är obra att människor ska behöva bo ovanpå en massa 

parkerade bilar (brandfaran, brinnande elbilar är milt sagt ohälsosamt). Därför 

yrkar vi än en gång på avslag i ärendet. 

Folkets Väl 

Jonas Klein 

cJa-v1v-i I~'-



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-04-08 KLF 2021/96 

      

 Kommunfullmäktige 

Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset 
och Vänhem) 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut.  

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl. (Paradiset och Vänhem) 
antas. 

 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 27 oktober 2021, § 123,  följande 
beslut.   

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) daterat 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande.  

Under rubriken ”Beskrivning av ärendet” anförde nämnden följande.  

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan för 
del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) för att möjliggöra förtätning med 
bostäder, kontor och handel. Här finns goda förutsättningar för förtätning med 
hänsyn till befintlig infrastruktur, närhet till service och handel. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat att uppdra åt miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till 
detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset). Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 (§ 160) att förslaget fick 
skickas på samråd och den 27 januari 2021 (§ 6) att förslaget fick ställas ut för 
granskning. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget  
inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § 
miljöbalken. Detaljplanen har handlagts genom utökat förfarande. Planförslaget har 
varit på samråd mellan den 30 januari och den 17 mars 2017 och därefter har 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

granskning genomförts mellan den 8 februari och den 1 mars 2021. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse respektive 
granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats efter samrådet och granskningen 
men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 februari 2022, § 23, att 
återremittera ärendet ”för politisk behandling”. Anledningen till återremissen var att 
det under debatten framkom att det finns ett optionsavtal avseende förvärv med 
mera för en i avtalet på kartskiss markerad del av fastigheten. 
 
Från tekniska nämnden har därefter inhämtats uppgift om att förhandlingar med 
motstående part enligt ovannämnda optionsavtal pågår, att den uttalade avsikten är 
att ta fram ett nytt avtal på marknadsmässiga och uppdaterade villkor som båda 
parter kan nöjas med samt att detaljplanen och avtalet är två olika processer som 
kan löpa parallellt och att det därmed inte bör anses föreligga hinder mot att 
fastställa detaljplanen. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic 

Biträdande förvaltningschef 

 

 

Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 

 



SAMMA TRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässl halms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 23 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset 
och Vänhem) 
Dnr: KLF 2021 /96 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för politisk beredning. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar att ärendet återremitteras för politisk beredning. 

Lars Johnsson (M), Lena Wallentheim (S) och Hanna ilsson (SD) instämmer i 
å terremissyr kande t. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19.08 och 19.19. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska återremitteras och finner det 
återremitterat. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 27 oktober 2021, § 123, följande 
beslut. 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) datera t 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Under rubriken "Beskrivning av ärendet" anförde nämnden följande. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

-✓ /7 ,.JO( \--r" r N 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan för 
del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) för att möjliggöra förtätning med 
bostäder, kontor och handel Här finns goda förutsättningar för förtätning med 
hänsyn till befintlig infrastruktur, närhet till service och handel. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat att uppdra åt miljö
och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till 
detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset). Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 (§ 160) att förslaget fick 
skickas på samråd och den 27 januari 2021 (§ 6) att förslaget fick ställas ut för 
granskning. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget 
inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § 
miljöbalken. Detaljplanen har handlagts genom utökat förfarande. Planförslaget har 
varit på samråd mellan den 30 januari och den 17 mars 2017 och därefter har 
granskning genomförts mellan den 8 februari och den 1 mars 2021. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse respektive 
granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats efter samrådet och granskningen 
men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föres lår 2022-02-02, § 21, kommunfullmäktige följande beslut: 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl.. (Paradiset och Vänhem) 
antas. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till 
beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns . "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Björn Widmarks yrkande röstar nej ." 

12 ja-röster och 1 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE 
JA NEJ 

AV -
ERSÄTTARE STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

17 (52) 



Hässl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Robin Gustavsson (KD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Hanna Nilsson (SD) 

Ulf Berggren (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Björn Widmark (FV) 

Lena Wallentheim (S) 

Joachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Henrik Backlund (S) 

Lena Svens on (C) 

Lars J ohnsson (M) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sarnmanträdesdaturn 
2022-02-28 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12 1 0 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Bilagg: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

,f()-t 

18 (52) 





H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset 
och Vänhem) 
Dnr: KLF 2021/96 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl. (Paradiset och Vänhem) 
antas. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till 
beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Björn Widmarks yrkande röstar nej." 

12 ja-röster och 1 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE 
JA NEJ 

AV -
ERSÄTTARE STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Paul Thurn (SD) X 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

51 (67) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Björn Widmark (FV) 

Lena Wallentheim (S) 
Joachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Henrik Backlund (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars Johnsson (M) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

X 

12 1 0 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 27 oktober 2021, § 123, följande 
beslut. 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) daterat 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Under rubriken "Beskrivning av ärendet" anförde nämnden följande. 

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan för 
del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) för att möjliggöra förtätning med 
bostäder, kontor och handel. Här finns goda förutsättningar för förtätning med 
hänsyn till befintlig infrastruktur, närhet till service och handel. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat att uppdra åt miljö
och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till 
detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset). Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 (§ 160) att förslaget fick 
skickas på samråd och den 27 januari 2021 (§ 6) att förslaget fick ställas ut för 
granskning. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget 

inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § 
miljöbalken. Detaljplanen har handlagts genom utökat förfarande. Planförslaget har 
varit på samråd mellan den 30 januari och den 17 mars 2017 och därefter har 
granskning genomförts mellan den 8 februari och den 1 mars 2021. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse respektive 
granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats efter samrådet och granskningen 
men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrl<es 

52 (67) 



H··ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 15, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl. (Paradiset och Vänhem) 
antas. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

53 (67) 





   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2021-11-25 KLF 2021/96 

      

 Kommunfullmäktige 

Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset 
och Vänhem) 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl. (Paradiset och Vänhem) 
antas. 

 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 27 oktober 2021, § 123,  följande 
beslut.  
 
Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) daterat 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Under rubriken ”Beskrivning av ärendet” anförde nämnden följande.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan för 
del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) för att möjliggöra förtätning med 
bostäder, kontor och handel. Här finns goda förutsättningar för förtätning med 
hänsyn till befintlig infrastruktur, närhet till service och handel. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat att uppdra åt miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till 
detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset). Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 (§ 160) att förslaget fick 
skickas på samråd och den 27 januari 2021 (§ 6) att förslaget fick ställas ut för 
granskning. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § 
miljöbalken. Detaljplanen har handlagts genom utökat förfarande. Planförslaget har 
varit på samråd mellan den 30 januari och den 17 mars 2017 och därefter har 
granskning genomförts mellan den 8 februari och den 1 mars 2021. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse respektive 
granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats efter samrådet och granskningen 
men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

BN 2015-000256 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 123 

Hässleholm 87:38 m. fl. 
Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl. 
(Paradiset) - godkännande 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) daterat 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Yrkanden 

Ann Olausson (S), Camilla Lindoff (S), Hans-Göran Hansson (MP), 
Kenny Hansson (M), Lars Olsson (C) och Sievert Aronsson (L) yrkar bifall till ar
betsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan 
för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) för att möjliggöra förtätning 
med bostäder, kontor och handel. Här finns goda förutsättningar för förtätning 
med hänsyn till befintlig infrastruktur, närhet till service och handel. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat att uppdra 
åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett 
förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset). Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 (§ 160) att förslaget fick 
skickas på samråd och den 27 januari 2021 (§ 6) att förslaget fick ställas ut för 
granskning. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

17(45) 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

BN 2015-000256 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 123 

Detaljplanen har handlagts genom utökat förfarande. Planförslaget har varit på 
samråd mellan den 30 januari och den 17 mars 2017 och därefter har granskning 
genomförts mellan den 8 februari och den 1 mars 2021. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse respektive granskningsut
låtande. Planförslaget har reviderats efter samrådet och granskningen men inte i 
sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

Planarkitekt Alexander Lindahl föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 112, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) daterat 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Kenny Hansson (M), Lars Olsson (C) och Paul Thurn (SD) yrkar bifall till förvalt
ningens förslag till beslut. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
Angela Thordeman 
Anders Andersson 
Ingrid Törnqvist 
Byggnads föreningen medborgarhuset Hässleholm 
Lars Gertmar 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen    
 
 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 
Telefax: 0451-801 40 E-post: byggnadsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Webb: www.hassleholm.se 
 

   TJÄNSTESKRIVELSE 
   
  Datum Diarienummer  
 2021-10-06 BN 2015-000256 
Handläggare 
Alexander Lindahl 
0451-26 89 08 
alexander.lindahl@hassleholm.se 
 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
  
   

 
Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset) 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbyggnads-
nämnden besluta följande: 
 

 
Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset) daterat den 6 oktober 
2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan för del 
av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset) för att möjliggöra förtätning med bostäder, kontor 
och handel. Här finns goda förutsättningar för förtätning med hänsyn till befintlig infra-
struktur, närhet till service och handel.  

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat att uppdra åt 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till 
Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset). Miljö- och Stadsbyggnadsnämn-
den beslutade 13 december 2016 (§160) att förslaget fick skickas på samråd och 27 janu-
ari 2021 (§6) att förslaget fick ställas ut för granskning.  

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget inte kan antas med-
föra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken.   

Detaljplanen har handlagts genom utökat förfarande. Planförslaget har varit på samråd 
mellan 30 januari - 17 mars 2017 och därefter har granskning genomförts mellan 8 feb-
ruari – 1 mars 2021. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i sam-
rådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats efter sam-
rådet och granskningen men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare 
granskning skulle krävas. 

 

 

 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
 
Alexander Lindahl  Marie Nilsson 
planarkitekt planchef  
  

Pl
an

är
en

de
 –

 M
SN

 §
 1

23
/2

02
1 

– 
20

21
-1

0-
27

 –
 



Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen    
 
 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 
Telefax: 0451-801 40 E-post: byggnadsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Webb: www.hassleholm.se 
 

 
 
Bilagor:  
 
Plankarta 2021-10-06  
Planbeskrivning 2021-10-06  
Granskningsutlåtande 2021-10-06 
 
 
Beslutet skickas till:  

 
Tekniska Nämnden  
Angela Thordeman, Anders Andersson 
Ingrid Törnqvist  
Byggnadsföreningen medborgahuset Hässleholm 
Lars Gertmar  
 
 



B

B

B
B

B

B

PARK

PARK

PARK

PARK

GATA1

GATA2

GATA2

GATA2

G
AT

A 2

G
AT

A 2

TO
R

G

E1 C

r1
k1

r1
k1

r1
k1

r1k1

p1

f1

f1

f1 f1b1

b1

b1

b3

b3

b2

b2

b3

b3

b4

b1

b1

fördröjning1

träd1

träd1

trä
d 1

träd1

träd1

träd1

träd1

träd1

träd1

träd1

T1

m1

16

13

b5

16
13

16

10.7

5

23

15

15

11

b5

12

12

E2

GATA1

b6

b6

b6

b6

b6

transparent bullerskydd2 2

v1

v1

v1

v1

u1

u1

u1

u1

GATA3

C

(           )

11

b2

b2

b6f2

b7
b8

C1

B1C2

m2

m2

m2

m2

m2

Blomstergatan

Back

Stattenavägen

St
am

ba
ne

ga
ta

n

Folke Zettervalls gata

Trädgårdsgatan

Ö
st

er
ga

ta
n

Bokebergsgatan

G
od

te
m

pl
ar

eg
at

an

Fr
yk

ho
lm

sg
at

an

Kullagatan

Paradisgatan

Villagatan

gatan

Doktorns backe

Doktorns backe

 GA:2

 GA:1

 S
er

v 
11

-H
LM

-5
88

/7
4.

1

 Lr 1293K-01/94.1

 Serv 1293-1597.4

 Serv 1183-518.1

 L
r 1

18
3-

10
14

.1

 S
er

v 
12

93
K-

04
/4

66
.1

 Lr 1293-1597.7

 Lr 1293-1597.7

 S
er

v 
12

93
K-

07
/8

98
.1

 Lr 1293-1597.8

 Lr 1293-1597.6

 2

 3

 2

 13

 13

 88:39

 1

 16

 15

 19

 18

 17

 88:40

 12

 4

 20

 4

 14

 8

 2

 12

 11
 10

 2

 6

 4

 12

 10

 1

 2

 5
 3

 1

 9

 1

 87:40

 87:38

 14

 13

 5

 3

 2
 1

 7

 10

 11

 12
 13

 14

 87:39

 3

 14
 13

 12
 11

 3

 2

 1

 4

 4

 3

 2

 2

 17  11

 5

 1

 3

 9

 8

 10

 1

 11

 10

 87:50

 2  12

 9

 1

 87:49

 5

 13

 LUSTGÅRDEN

 HÄSSLEHOLM

 HÖKEN

 TÄRNAN
 DOMHERREN

 LÄRKAN

 UGGLAN

 BLÅHAKEN

 BECKASINEN

 BOFINKEN

 DOKTORN

 SKRÄDDAREN

 VÄNHEM

 TIMMERMANNEN

 LÄNSMANNEN

 MÅLARBASEN
 TURBANEN

 BORGGÅRDEN

 BJÖRKEN

Ö
st

er
ga

ta
n

Kristianstadvägen

Kristianstadvägen

Jä
rn

vä
gs

ga
ta

n

 S
er

v 
12

93
K-

07
/8

98
.1

 88:33

 88:33

 88:33

Tredje Avenyen

N=6225500

N=6225600

N=6225700

N=6225800

N=6225900

47.30

48.95

50.09

49.70

49.92

50.09

50.79

50.37

50.30

50.71

51.42

51.59

50.92

50.51

50.63

50.63

51.94

54.57

55.05

55.51

50.03

49.92
50.68

49.98

49.57

49.62

50.91

50.71

51.02

53.66

52.68

51.92

50.17

48.15

49.57

50.70

50.08

50.25

50.42

50.25

49.60

49.96

49.53

49.89

49.45

49.69

49.43

49.50

49.38

49.40

49.18

49.41

50.11
50.14

50.10

50.12

50.10

50.05

49.24

49.36

52.02

51.73

51.73

51.82

49.36

50.12

50.05

49.25

49.41

49.60

49.45

49.54

49.67

49.39

49.23

49.76

50.13

49.44

50.24

50.05
50.93

51.05

52.73

52.02

51.82

53.88

53.20

52.20

51.97

51.76

50.7750.25

49.57

b7

bu
lle

rs
ky

dd
1 4

bu
lle

rs
ky

dd
1 4

G
ÅN

G 1

b7

b7 b7

b7

b7

b7

b7

C3

C3

C3

e1

e1

e1

e1

e1

f3

f3 f3

f3

f3

f3

f3

f3

f3

P1

f4
f4

f4

f4

f4

b8

f5

f5

n1

bu
lle

r-/
av

åk
ni

ng
ss

ky
dd

1

e1
e2

v1

v1

Skala 1:1000

Traktgräns, kvarterstrakt

Fastighetsgräns

HÄSSLEHOLM      MACKEN Traktnamn, Kvarterstraktnamn

5:25,             3,             s:2,   Fastighetsbeteckning

Servitut, nyttjanderättsgräns

Detaljplan användningsgräns
Detaljplan egenskapsgräns

BF II Detaljplan användning
u , park , gata , 45 Detaljplan egenskap

Fastställd planhöjd

Högspänningsledning
Slänt

Ägoslagsgräns
Avvägd höjd

Vägkant kantsten

Staket, häck
Mur, stödmur

Brunn källa resp brunn va
Barrträd, barrskog resp lövträd, lövskog
Åker, hagmark, sankmark

Höjdkurvor

Koordinatsystem SWEREF 99 13 30, Höjdsystem RH 2000.

Byggnad, skärmtak, transformator, trappa

Utfartsförbud utan resp med stängselplikt och begränsning

TECKENFÖRKLARING

vy Standlinje

Vattendrag
Dike, bäck

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Placering
p1 Byggnad ska placeras i tomtgräns mot allmän plats gata,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning
f1 Ej friliggande hus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Fasad ska utformas med ljusgenomsläppligt material. Gavel mot
Kristianstadvägen ska ha indrag på minst 1/6  av fasaden centralt
placerad från vån II och uppåt. Den indragna fasaden ska bekläs
med vegetation,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Fasad ska utformas utan loftgångar,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Lägsta våningsantal är III,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 1/4 av bullerskyddet ska vara transparent och 1/2 ska bekläs med
växtlighet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Grundläggning ska utföras med färdig golvhöjd om minst + 50.80,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

b3 Grundläggning ska utföras med färdig golvhöjd om minst + 50.30,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

b4 Grundläggning ska utföras med färdig golvhöjd om minst + 50.95,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

b5 Mark får byggas under (över) med bjälklag som planteras,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

b6 Där centrumverksamhet medges ska höjd mellan bärande bjälklag
vara minst 3,5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b7 Entréer ska placeras mot omgivande gator,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b8 Ventilationen ska utföras inbyggt i takkonstruktion/bjälklag eller
gestaltas med spaljé,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
v1 Minst hälften av bostadsrummen ska  lokaliseras mot bullerskyddad

sida,  4 kap. 11 § 1 st 3 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Översta bjälklag mellan p-hus och bostadshus är avsett för

rekreation och plantering,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Rivningsförbud
r1 Byggnad får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet
k1 Byggnadens ursprungliga karaktärsdrag vad gäller volym,

proportioner, indelning, material och materialbehandling,
färgsättning samt detaljeringsnivå ska bibehållas,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar
m1 Bullerskydd med en höjd av 4 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

m2 Bullerskyddad uteplats ska finnas,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för lov
Marklov får inte ges för trädfällning (träd1)  förrän kompensationsåtgärd garanteras om
nyplantering av träd av samma sort med stamomfång om minst 30 cm på en höjd av 1 meter
över mark. Återplantering ska ske inom 3 månader från fällning,  4 kap. 14 § 1 st 5 p.

Startbesked får inte ges för bebyggelse förrän markförorening har avhjälpts och bullerskydd
uppförts inom del av planområdet söder om Kristianstadsvägen,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Marklov krävs för trädfällning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

HuvudgataGATA1

LokalgataGATA2

Gång med grusad markbeläggningGATA3

Gång och cykelGÅNG1

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Bostäder ska finnas i vån IV, V och VIB1

CentrumC

Centrum endast i vån I och IIC1

Centrum endast i vån I ut mot KristianstadvägenC2

Centrum endast i vån IC3

TransformatorstationE1

Inbyggd transformatorstationE2

Parkering ska finnas i vån I, II och IIIP1

JärnvägT1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

fördröjning1 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 117
kubikmeter ska finnas,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
träd1 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd
bullerskydd1 4 Bullerskydd med en höjd av 4 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

transparent
bullerskydd2 2

Bullerskydd med en höjd av 2 meter över anslutande marknivå,  4
kap. 12 § 1 st 2 p.

buller-/avåkningsskydd1 Bullerskydd med en höjd av 4 meter över anslutande marknivå. Vid
byggnad ska skydd mot avåkning anordnas,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Takvinkeln ska vara 30-38 grader och taket ska utformas som
sadeltak,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea för bostäder är 45 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Komplementbyggnader får uppföras till en maximal BTA om 60 kvm
per fastighet. Maxhöjd på komplementbyggnader är 3,5 meter.
Parkering är ej tillåten,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

100 meter9080706040 503020100
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Planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem)2               

Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
Plankarta, planbeskrivning (denna handling), samrådsredogörelse, 
granskningsutlåtande, illustrationsplan, översiktlig geoteknisk utredning, 
fördjupad markmiljöutredning, trafik- och bullerutredning, dagvattenutredning, 
vibrationsutredning, riskutredning, behovsbedömning, fastighetsägarförteckning 
samt gestaltningsutredning för multihus.
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans 
med de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska underlätta 
förståelsen av planförslaget samt redovisa planens syfte, konsekvenser, genomförande 
och förutsättningar. 

Innehåll
Inledning ........................................... 3
Planförslag ....................................... 5
Konsekvenser .................................. 24
Genomförande ................................. 34
Förutsättningar ................................ 38
Referenser......................................... 50
Bilagor............................................... 51
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Planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem)3               

Inledning
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med 
blandade funktioner samt utveckling av befintliga grönområden.

Planförslaget innefattar: 
- Bostäder, kontor och andra centrumfunktioner inom området.
- Nya gång- och cykelvägar genom området som kompletterande länkar mellan  
 stadens norra och södra delar.
- Omgestaltning och utveckling av parkområdet och kulturmiljöerna kring den   
 gamla järnvägsbebyggelsen. 
- Naturpark vid Doktorns backe, en upprustning av parken och buller-   
 skydd utmed järnvägen.
- Eckernfördeparken planläggs för ändamålet park, befintliga träd skyddas.
- Vårdcentral söder om Kristianstadsvägen
- Parkeringshus i tre våningar i kvarter Vänhem med lokaler i bottenplan.
- Radhus ut mot Eckernfördeparken.
- Flerbostadshus i tre våningar med innergård uppe på parkeringshusets tak. 

Planförfarande
Planförslaget handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och Bygglagen 
2010:900 enligt SFS 2014:900 vilken gäller från och med den 1 januari 2015. 
(uppdragsbeslut 2015-04-14). Det innebär att det finns möjlighet att lämna 
synpunkter på planförslaget i två skeden, dels vid samrådet som hölls 2017, och vid 
granskningsskedet som hölls 2021. Planförslaget går sen vidare mot ett beslut om 
antagande av detaljplanen. Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte 
är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av 
betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Denna plan har bedömts vara av betydande 
intresse för allmänheten.

Den röda cirkeln markerar var i Hässleholms stad planområdet är lokaliserat.

Planområdet

► 



Planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem)4               

Plandata
Planområdet omfattar ett område som i vardagligt tal kallas Paradiset och Doktorns 
backe. Planområdet består också av området vid Vänhems vårdcentral och 
Eckernfördeparken. Följande fastigheter ligger inom planområdet: Hässleholm 87:38 
(del av), Hässleholm 87:24 (del av), Hässleholm 87:39, Hässleholm 87:40, Hässleholm 
87:49, Hässleholm 87:6 (del av), Hässleholm 87:50, Hässleholm 88:39 samt Doktorn 
1. Hässleholm 87:39, Hässleholm 87:40, Hässleholm 87:49 och Doktorn 1 har privata 
markägare, Hässleholm 88:33 tillhörande Trafikverket.

Planområdet ligger strax söder om Hässleholms centrum utmed järnvägen och 
avgränsas av Södra stambanan, Kristianstadsvägen, Östergatan, Backgatan och Folke 
Zettervalls gata. 

Området används idag som park, för bostadsändamål, föreningsverksamhet, 
företagande, viss kommunal verksamhet samt parkering. På Doktorn 1 ligger 
Vänhems vårdcentral samt en parkeringsplats. Norr om vårdcentralen ligger 
Eckernfördeparken.
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Planförslag
Områdets disposition
Planområdet planeras i huvudsak för ny bostadsbebyggelse men också för andra 
centrumfunktioner som butiker i bottenplan och vårdcentral. Planområdet ligger 
inom 500 meter från Hässleholms centralstation med mycket goda kommunikationer. 
Natur- och parkmarken inom området delas upp till att omfatta Eckernfördeparken, 
parkmarken/ängen utmed järnvägen och Doktorns backe samt en inre park mellan 
befintlig bebyggelse. Totalt möjliggörs för upp till cirka 175 nya bostäder, vårdcentral, 
lokaler, centrumfunktioner, parker och ett parkeringshus.

Det är positivt att uppföra ett nytt bostadsområde i ett så pass centralt läge men 
innebär i detta fall att bygga på del av grönområde. Den urbana grönskan uppfyller 
viktiga funktioner för stadens invånare och därför behöver de nya kvarteren utformas 
på ett sätt som kompenserar för de förlorade värden som föreslagen exploatering 
medför. Planförslaget ger tillfälle att öka kvaliteten och aktiviteten i Paradiset och låta 
området bli en naturlig, aktiv koppling mellan centrum och Stattena. Genom att inta 
ett hållbarhetsperspektiv som genomsyrar allt från planläggning och byggskede till 
boende och användning, finns goda förutsättningar att skapa ett område som tilltalar 
många med nya mötesplatser i centrala Hässleholm.

För att öka kvalitéerna och lyfta området föreslås följande i detaljplanen:
• En koncentration av liv och rörelse till parken genom aktiva stråk för gång- och 

cykeltrafik samlat. De nya kvarteren föreslås ha aktiva bottenplan som samverkar 
med parken, skapar trygghet och främjar möten mellan invånarna. Planen 
kompenserar för den förlorade naturmarken genom att öka kvaliteten på den 
parkmark som finns kvar. Det innebär bland annat att parkområdet planeras 
att upprustas och kompletteras med fler växter som påminner om närområdets 
historia. Det kan finns plats för odling på allmänna ytor, liksom inom de privata 
bostadsgårdarna och vid lokaler som uppförs. Odling kan var ett tema i hela 
området då odling främjar gemenskap, ökar miljömedvetenheten och skapar 
ett behaglit intryck. Det gröna temat bör även genomsyra bebyggelsen i de nya 
kvarteren som kan utformas med takträdgårdar. Gröna tak anläggs med fördel 
för att minska andelen hårdgjord ytor och bidra till fördröjning av dagvatten. 
Hela parken föreslås bullerskyddas för att minska störningen från tågtrafiken. 

• Vattnet är en naturlig del av Paradiset redan idag, då området kan samla upp stora 
mängder regnvatten vid skyfall. Vattnet kan exempelvis förekomma i en fontän 
vid torget. En del av parken utformas som en fördröjningsyta för dagvatten vid 
höga vattenflöden men kan användas för lek och rekreation vid torka. Samma yta 
kan med flexibel utformning ha flera funktioner som en klimatanpassningsåtgärd. 

• Parken ska erbjuda något för människor i alla åldrar. Avkoppling med sittplatser 
vid rofyllda platser, motion längs den på sikt upprustade Hälsoslingan, en lekplats 
i närheten av Doktorns backe bidrar till att främja rörelse. Vegetationen behöver 
utvecklas med blommande buskar och perenner under de höga träden. Ny 
belysning bidrar till trygga miljöer.

• I markplan ska byggnaderna kunna användas till handel, publika verksamheter 

► 
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och mötesplatser. Detta för att området ska ha liv och rörelse på olika tider av  
dygnet. SJ:s gamla boställe invid järnvägen kan till exempel användas som ett 
café med uteservering i parkmiljön. Det finns möjlighet för caféverksamheten att 
också ha odlingar och använda dessa i sin verksamhet.  

• Boende, verksamma och besökare i detta stationsnära område ska finna det 
attraktivt att välja hållbara transportslag, vilket bidrar till mindre avgaser och 
buller från bilar. Här finns plats för cykelpooler och bilpooler till boende och 
besökare verksamma i området, gott om cykelparkeringar och gångavstånd till 
Hässleholms central, en viktig järnvägsknutpunkt med ett resecentrum med 
stadsbussnät.  

Följande föreslås i detaljplanen:
- Byggnation i sluten kvartersstruktur i tre till fyra våningar ut mot parken.   
 Funktioner som centrumändamål, vård och bostäder
- Byggnad med centrum, bostadsändamål i fyra våningar.
- Parker (Doktorns backe, Paradiset, Eckernfördeparken och en inre park   
 framför järnvägsbostäderna)
- Skydd av kulturmiljö (järnvägsbostäderna och den sk ”Kärringträtan”). 
- Parkeringshus i tre våningar med ändamålet centrum i delar av bottenplanet
 (ut mot Kristianstadsvägen), parkeringsändamål i plan 1-3,     
 samt bostadsändamål  i tre våningar med innergård uppe på parkeringshusets  
 tak.
- Nytt kompletterande gång- och cykelstråk i nord-sydlig riktning.
- Lokaler i entréplan utmed båda sidor av Kristianstadsvägen samt mot   
 Östergatan. Publik verksamhet ut mot parken.
- Bullerskydd mot parken utmed järnvägen och längs del av Kristianstadsvägen.
- Stadsodling, rekreation och lekplats

Pågående markanvändning
Planområdet, som av Hässleholmare kallas ”Paradiset”, används idag till stora delar 
som park. Befintlig bebyggelse inom planområdet (söder om Kristianstadsvägen) 
används som bostadsbebyggelse, föreningslokaler, partilokaler, verksamheter och     
viss kommunal verksamhet har funnits. Delar av planområdet används också 
som parkering. Planområdet är delvis ej tidigare detaljplanelagt, se avsnittet under 
förutsättningar. Kvarteret Doktorn 1 används idag som vårdcentral och parkering. 
Eckernfördeparken utgörs av en mindre allmänplats-yta mellan bostadskvarteren. 
Parken har nyligen rustats upp med nya lekredskap och möblemang. Idag finns det 
en byggrätt i parken med ändamålet handel som dock ej utnyttjas. 
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Föreslagen markanvändning - allmän plats
PARK (4 kap. 5 § PBL)

I planområdet föreslås användningen park för tre delområden. Se avsnittet om grön-
struktur för en närmare beskrivning av parkernas olika karaktärer och hur de föreslås 
utvecklas. Parkering får ej finnas på parkmark annat än för parkändamålet.

TORG (4 kap. 5 § PBL)

Ändamålet torg innebär att det finns plats för uteserveringar, sittplatser och 
planteringar. Utformningen kan med fördel också innehålla element med vatten. In- 
och utfartförbud finns mot Kristianstadsgatan för att platsen inte ska användas för 
genomfartstrafik. Gestaltningen av platsen ska också vara sådan att motortrafik blir 
underordnad, varuleveranser får dock ske till verksamheterna i bottenplan. Parkering 
får anordnas på en mindre del av ytan. Utfartsförbud gäller ej gång och cykel.

GATA1 HUVUDGATA (4 kap. 5 § PBL)

Huvudgatan är befintlig och planläggs i sin nuvarande utformning. 

GATA2 LOKALGATA (4 kap. 5 § PBL)

En ny lokalgata går in i planområdet för att angöra den nya bebyggelsen. Inom 
ändamålet lokalgata ryms även gång- och/eller cykelväg. Befintliga gator i norra 
planområdet (Frykholmsg. och Godtemplareg.) planläggs i sin nuvarande utformning. 

GÅNG1 (4 kap. 5 § PBL)

Ett nytt gång- och cykelstråk föreslås i förlängning av Frykholmsgatan, söder om 
Kristianstadvägen. Inom parken får gångvägar upprättas fritt. Trafikslagen för 
gång och cykel ska vara separerade från varandra för att undvika konflikter mellan 
cyklister som kommer i högre hastigheter och fotgängare som rör sig långsammare. 
Ett gångstråk föreslås upprättas i park. Viktiga målpunkter utanför planområdet är 
Hässleholm C och den centrala stadskärnan. Gång- och cykelvägen i planområdet ska 
koppla ihop gång- och cykelstråket utmed Järnvägsgatan med Stattena. Utformningen 
kan till exempel vara stensättning på gångbanan och asfalt på cykelbanan. Bredden på 
cykelbanan föreslås till 3 meter och 1,8 meter för gångbanan. Gång- och cykelvägarna 
ska ha god belysning utmed hela stråket. Utfartsförbud gäller ej gående och cyklar.

Föreslagen markanvändning - kvartersmark
B och B1- Bostad (4 kap. 5 § PBL)

Mark för bostadsändamål. Bestämmelsen gäller i samtliga våningsplan med undantag 
för kvarter 2 där det enbart är de tre översta våningarna (B1) som har ändamål 
bostad. Där utformningsbestämmelse b6 och C gäller ska eventuella bostäder ha 
en höjd mellan bärande bjälklag om minst 3,5 meter i bottenvåning. I kvarter 3 ska 
våning I och II möjliggöra denna höjd. 
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C, C1, C2 och C3- Centrum (4 kap. 5 § PBL)

Planområdets centrala läge möjliggör för handel, vårdcentral och övriga verksamheter 
till exempel caféer, frisörsalonger och restauranger. I kvarter 3 möjliggörs för C i två 
våningar (C1), i kvarter 2 tillåts C enbart ut mot Kristianstadvägen (C2). För centrum 
endast i första våning anges C3 Där C gäller tillsammans med användningen för B- 
bostäder och utformningsbestämmelse b6 ska bjälklag anordnas till en höjd om minst 
3,5 meter för att möjliggöra lokaler för centrumverksamheter.  

P1 – Parkeringshus (4 kap. 5 § PBL)

Parkeringar samlas i ett gemensamt multihus (kvarter 2) i sex våningar varav de 
tre nedersta våningarna är avsatta för parkering. Här finns plats även för cykelpool 
med tillhörande service och för en bilpool. Parkering och angöring med fordon 
möjliggörs särskilt intill kvarter 3 för att här möjliggöra en vårdcentral. Särskilda 
parkeringsplatser finns i anslutning till samtliga kvarter för de som har särskilda 
behov. Personal och boendeparkering sker i parkeringshuset. Cykelparkering ska 
finnas i anslutning till alla entréer. 

E1 och 2 - Teknisk anläggning, (4 kap. 5 § PBL)
Inom planområdet finns två transformatorstationer och en pumpstation. Den 
södra transformatorstationen angränsar till Folke Zettervalls väg. Den norra 
transformatorstationen som ligger i anslutning till  Godtemplaregatan, flyttas till den 
norra parken. En pumpstation ritas in i Eckernfördeparken i anslutning till ny gata 
för att garantera tillgänglighet för servicefordon.  

T1 Järnväg (4 kap. 5 § PBL)

Järnvägen planläggs i sin befintliga sträckning och fastighet då denna del inte ingår i 
någon gällande detaljplan. Mark för järnväg utökas på västra sidan om spåren för att 
möjliggöra uppförandet av teknikbodar för järnvägens behov. Samt utökas järnvägs-
området till mindre del i öster, in på kommunal fastighet, för att gällande riskavstånd 
till ledningsstolpar ska innehållas. 

r1 Rivningsförbud (4 kap. 16 § PBL)
Byggnad får ej rivas. Bestämmelsen tillämpas med hänvisning till den kulturmiljö som 
finns inom planområdet. 

k1 samt q1Varsamhet, befintlig bebyggelse (4 kap. 16 § PBL)
Ursprunglig karaktär med avseende på volym, proportioner, indelning, material och 
materialbehandling, färgsättning samt detaljeringsnivå ska bibehållas.

Byggnadshöjd och gestaltning

På den östra sidan av staden är den högsta bebyggelsen som angränsar planområdet 
fem våningar, medan byggnadshöjden väster om järnvägen är högre. Högst höjd 
på den östra sidan har kyrkan som står på en kulle och som ligger i den siktlinje 
som löper utmed Första Avenyn från Centralstationens huvudentré. Planområdets 
struktur och höjd  förhåller sig till rutnätsstaden och höjderna på kringliggande 
byggnader. 
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Högsta nockhöjd i meter (4 kap. 11 § PBL)

För kvarter 3 och 4 som vetter mot järnvägssidan av parken anger planen att det 
ska vara en nockhöjd som möjliggör fyra våningar mot parken och tre våningar 
mot sydost. Detta möjliggör för takterrasser och att få ett bättre ljusinsläpp på 
innergårdarna. Den högre höjden mot järnvägssidan skyddar mot buller. 
Byggrätten bredvid korsningen Kristianstadsgatan och Östergatan (kvarter 5) anger 
en nockhöjd som möjliggör fyra våningar. 
Det möjliggörs för flerbostadshus i tre våningar uppe på taket till parkeringshuset 
(kvarter 2) med en gemensam gård med entréer mellan husen. 
För kvarteret (kvarter 1) som omfattar Doktorn 1 och del av Hässleholm 
87:6 föreskrivs en nockhöjd som möjliggör en våningshöjd om fem våningar 
(som intilliggande byggnad på Vänhem). Radhusbebyggelsen som möter upp 
Eckernfördeparken föreslås få en nockhöjd som möjliggör två plan för att skapa 
en mjukare övergång och ett bättre ljusinsläpp till parken. Radhusen får en grön 
gårdsmiljö som möter upp parken och den inre gården för de två femvåningshusen. 
Innergården får med fördel avgränsas med plank, staket, häck eller låg mur som 
bidrar till att skapa en tydlighet mellan privata och offentliga rum, men ändå tillåter 
att det finns viss visuell kontakt.

Placering (4 kap. 16 § PBL)

p1Byggnadernas placering i kvarter 1,  2 , 3 och 4  knyter an till den angränsande 
rutnätsstadens struktur för att bevara viktiga siktlinjer. Bestämmelsen anger att bygg-
naderna i kvarter 2 ska placeras i fastighetsgräns. Byggnadernas placering i kvarter 1, 
4 och 5 avgränsas med korsprickad mark. Det är av vikt att reglera husens placering 
på fastigheten då detta påverkar hur de följer gaturummet och att det inte bildas ytor 
med oklar tillhörighet vad gäller offentlig och privat mark. Det finns också bevaran-
devärda träd som begränsar bebyggelsens placering  i kvarter 5, samt en viktig sikt-
linje mot parken från Första och Andra Avenyen.

Prickmark

 Marken får inte förses med byggnad. Byggrätterna avgränsas av prickmark 
i de fall det behövs för trafiksäkerheten (sikttrianglar) och där det är relevant ur 
kulturmiljösynpunkt och hänsyn behöver tas till siktlinjer och bevarande av träd. 

Korsprickad mark

                Byggrätterna avgränsas av korsprickmark för att säkerställa att det bildas 
tysta innergårdar för de kringbyggda kvarteren. Här finns det möjlighet att uppföra 
vissa komplementbyggnader. Placeringen av komplementbyggnationen är flexibel 
inom ytor med plusprickmark. Den totala BTA för komplementbyggnader begränsas 
till 60 m2 per fastighet. Maxhöjd på komplementbyggnad är 3,5 meter.

Utförande (4 kap. 16 § PBL)

b1 Källare får inte finnas. 

På grund av markförhållanden och kapacitet i dagvattenledningarna tillåts endast 
källarlösa hus på den del av planområdet som ligger söder om Kristianstadsvägen. Se 
vidare avsnittet om  teknisk försörjning angående dagvattenhantering. För kvarteret 
Doktorn 1 och del av Hässleholm 87:6 tillåts källare. 

:· ••••••• ·1 

!· ._· ._·. _·.•i 
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b2 - 4 Grundläggning ska utföras med färdig golvhöjd om minst + 50.30, + 50.80 och + 
50.95. Bestämmelsen följer genomförd dagvattenutredning (bilaga 4.) För mer detal-
jerad redogörelse om dagvatten se sida 24.

b5 Marken får byggas under (över) med bjälklag som planteras.

Bestämmelsen anger att det får anordnas ett bygg- och planterbart bjälklag om det 
byggs ett stort sammanhängande bottenplan (vid till exempel ändamålet vårdcentral) 
för kvarter 3. I det fallet hamnar innergården en våning upp för de bostäder byggs 
ovanpå vårdcentralen. För parkeringshuset i kvarter 2 gäller att taket ska vara både 
planterbart och påbyggbart. Gården utanför flerbostadshusen ska kunna användas av 
de boende som terrass och trädgård och därför vara planterbar.

b6 Där centrumverksamhet medges ska höjd mellan bärande bjälklag vara minst 3,5 
meter.

Bestämmelsen används för att eventuella bostäder i bottenplan i framtiden ska kunna 
omvandlas till centrumverksamheter. 

b7 Entréer ska placeras mot omgivande gator
Bestämmelsen används för att bidra till liv och rörelse i gaturummet.

b8 Ventilation ska utföras inbyggd i takkonstruktion/bjälklag eller kringbyggd med spaljé. 
Ventilation ska vara avstängningsbar. Bestämmelsen används för att säkra gestaltning. 
Pga närhet till järnväg ska det gå att stänga av ventilation i händelse av olycka. 

Utformning (4 kap. 16 § PBL)

f1 Ej friliggande hus
Bestämmelsen används för att säkerställa att flerbostadshus uppförs.

f2 Fasad ska utformas med ljusgenomsläpplig material. Gavel mot Kristianstadvägen 
ska ha indrag om minst 1/6 av fasaden centralt placerad från vån II och uppåt. Den 
indragna fasaden ska bekläs med vegetation. Bestämmelsen används för att anpassa ny 
bebyggelse till omgivande kvarter och lätta upp fasaden med grönska. 

f3 Fasad ska utformas utan loftgångar och i sten/puts/betong enhetligt med omgivningen.

f4 Lägst våningsantal är III. Bestämmelsen används för att säkra en stadsmässig 
karaktär.

f5 Underjordiskt skyddsrum får finnas. anges för att säkerställa befintlig anläggning.

f6 Byggnad ska konstrueras med bjälklag i betong.
anges för att säkerställa att en utbyggnad av järnvägen inte leder till påverkan.

utformning1 1/4 av bullerskyddet ska vara transparent och 1/2 ska bekläs med växtlighet. 
Bullerskydd ska ansluta tätt till mark. Bestämmelsen används utifrån gestaltnings- och 
risksynpunkt. 
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e1 Tak ska utformas som sadeltak med en takvinkel om 22-38 grader.

e2 Största byggnadsarea för bostäder är 45  % av fastighetsarean inom användningsområdet

Mark och vegetation (4 kap. 5 § PBL)

träd1 Träd får enbart fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. 
Vid fällning ska nyplantering ske.

skydd (buller ) - Skydd mot störningar  (4 kap. 12 § PBL)
Bullerabsorberande skärm skall anordnas och avgränsas med egenskapsbestämmelse 
i plankarta.  Gestaltningsbestämmelse ”utformning1 ” reglerar utformning.

v1  och m2  (4 kap. 12 § PBL) 
Planbestämmelse används för att följa förordning 2015:216 om trafikbuller vid 
bostadsbebyggelse. Hälften av bostadsrummen ska vara orienterade mot ljuddämpad 
sida eller ha lägenheter mindre än 35 kvm (v1) där riktvärdet för trafikbuller 
överskrids vid fasad. Bullerskärm ska utformas i enlighet med Trafikverkets 
riktlinjer. Bullerskydden ska uppföras delvis transparenta och delvis beklädda 
med växter (utf1). Ljus och siktstråk in i parken, både från spårområdet och från 
Kristianstadsvägen bidrar till trivsel och trygghet. Bullerskyddet kan bestå av bevuxna 
pyloner, exempelvis täckta med murgröna eller andra klätterväxter. Kommunen 
ansvarar för att bullerskydden uppförs, se genomförande sida 34. För att säkerställa 
att bullersyddad uteplats ska finnas anges planbestämmelse (m2) för innergårdar och 
bostäderna på parkeringshusets tak. På hustaket innehålls riktvärden med 2m skärm.

Fördröjning Dagvattenmagasin ska finnas. Avrinning säkerställs med +höjd.  

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

n1Översta bjälklag mellan p-hus och bostadshus är avsett för rekreation och 
plantering.

Administrativa bestämmelser Föroreningar, buller och dagvattenhantering 
hanteras genom villkor om lov och startbesked. Äldre tomtindelningar upphävs.

Föreslagen bebyggelse
Bostäder
I planområdet föreslås cirka 175 bostäder. Höjderna är anpassade till intilliggande 
bebyggelse. Kvarteren närmast järnvägen byggs med slutet byggnadssätt för att möj-
liggöra tysta innergårdar. Bebyggelsen följer Edelsvärds stadsplan i rutnätsstruktur 
med avlånga kvarter med en öppning i var sida. Innergårdarna får en privat känsla 
och gatan utanför får en offentlig karaktär. Om bostäder inrättas i bottenplan inom 
kvarter 2, 3, 4 och 5 ska bottenbjälklaget ges en höjd så att även centrumändamål kan 
rymmas. I kvarter 3 gäller detta i två våningar. Flerbostadshus på taket till multihuset 
möjliggörs i tre våningar. 
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Centrum
Då planområdet är centralt beläget och det bland annat finns handel, restaurang 
i kvarteren som angränsar till området föreslås detta ändamål möjliggöras i 
bottenvåningar. Aktiva bottenplan mot parken och kringliggande huvudgator 
(Kristianstadsvägen och Östergatan) möjliggörs genom centrumändamål (C) som 
främjar liv, rörelse och möten mellan människor. I kvarter 3 anges C i två våningar 
för att kunna inrymma en vårdcentral. Finns det till exempel restauranger och 
verksamheter i bottenplan skapar detta ett mervärde till platsen som helhet, jämfört 
med en sluten fasad utan utåtriktad verksamhet. Aktiva bottenplan behövs även i 
kvarteret med multihuset/parkeringshuset samt kvarter 4 och 5 där centrumändamål 
tillåts i  bottenvåningen. Där bestämmelsen C2 och 3 gäller i första våning och två 
våningar C1  (för kvarter 3) tillsammans med utförandebestämmelsen b6  ska höjden 
mellan bärande bjälklag vara minst 3,5 meter på dessa våningsplan.

Bestämmelsen C gör planen flexibel då det finns möjligheter för en bred användning 
som exempelvis vårdinrättning, butiker, kontor och vuxenutbildningar.

På bilden överst illustreras byggnadsvolymerna schematiskt i planområdets södra del i ”Paradiset”. 

De nedre bilderna visar planområdets norra del med parkeringshuset och flerbostadshus och lekplatsen i Eck-
ernfördeparken. 
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Parkering och multihus
Multihuset föreslås bestå av sex våningar med parkering i de tre nedersta 
våningsplanen samt lägenheter i de tre översta våningsplanen. På bottenplanet ska det 
även finnas lokaler för centrumverksamhet utmed Kristianstadsvägen. Ett tidigare 
gestaltningsförslag togs fram av SIGMA civil/Stadstudio och ligger till grund för 
utformningen av multihuset. Det tidigare gestaltningsförslaget innebar parkering 
i fyra våningar och radhus i två våningar på multihusets tak. I antagandeförslaget 
är endast tre våningar avsatta till parkering istället för fyra och med bostäder i tre 
våningar överst på multihuset istället för två. Fasaden till parkeringshus föreslås 
utföras med genomsläppligt material för god ventilation. Uppe på multihuset blir det 
möjligt att bygga cirka 45 lägenheter fördelat på två flerbostadshus i tre våningar med 
tillhörande innergård. Bullerskärm mellan hus mot Kristianstadvägen om minst 2 
meter ska finnas (se sid 27 och 51). Särskild omsorg om utformningen av multihuset 
behöver tas för att det ska smälta in i omgivande stadsbebyggelse. 

Föreslagen grönstruktur
Parkområdena inom planområdet innehåller flera olika delar och rumsbildningar. 
Dessa har olika karaktär och funktion men är samtidigt del av en större grönstruktur 
som länkar samman parker och gröna stråk i staden med grönområden utanför 
tätorten. En av de viktigare kopplingarna är den som utgörs av Hälsoslingan - 
Stattena. Slingan sträcker sig igenom planområdet och ner mot Stattena för att sedan 
svänga norr ut igen genom Maglekärrsparken, Göingeparken och Hembygdsparken. 
Planområdets grönstruktur är sammanlänkad med den västra sidan av staden genom 
en koppling i gång och cykelvägnätet via passagen under järnvägen. I västlig riktning 
nås Hässleholmsgården och golfbanan. Det finns även visuella samband mellan 
Paradiset och centrums avenyer. Denna koppling, att grönska syns från flera olika 
siktlinjer, är något som bör värnas. 
Detaljplanen anger att det ska finnas ett bullerskydd utmed hela parken. Det 
innebär att parken får lägre bullernivåer jämfört med idag (se vidare i avsnittet om 
Konsekvenser - buller). För att parken ska upplevas som en trygg plats att vistas på är det 
viktigt att det finns en social närvaro av andra människor. Därför är det viktigt att det 
finns fönster och entréer som vetter mot parken.

Illustration av lokaler ut mot Paradisparken sett från Kristianstadvägen.
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Eckernfördeparken

Eckernfördeparken ligger i planområdets norra del. Här finns tre exotiska träd, bland 
annat ett tulpanträd, som ska bevaras. Parken är nyligen upprustad med lekredskap 
och sittplatser. För att möjliggöra goda solförhållanden är det viktigt att den angräns-
ande bebyggelsen söder om parken inte blir för hög. Föreslagen radhusbebyggelse 
närmast parken begränsas därför till två våningar och placeras utmed gata med träd-
gårdar mellan husen. En teknisk anläggning behöver anläggas i parken. 

”Paradiset”

Norr om det äldre boställeshuset (byggnad A sida 6) föreslås att parkstrukturen 
återskapas enligt äldre ritningar då det fanns en organiskt utformad trädgård med 
odling i rabatter mellan gångstigar. Om kommande verksamhet i bostället kan nyttja 
odlingarna för sin verksamhet (till exempel café med servering) bör det uppmuntras 
och skötseln kan då utföras av verksamhetsutövaren.
Gångstigarnas utformning behöver ta hänsyn till befintliga träd så att dessa 
kan bevaras. I denna del av parken, framför boställeshuset, kan det passa 
med köksträdgård för odling av grönsaker eller rikliga perennplanteringar för 
blomsterfägringen. Växtbeståndet generellt i Paradiset kan också kompletteras med 
fler blommande träd och buskar samt perenrabatter.

På torget intill parken föreslås gestaltning med någon form av med vatten, till 
exempel i form av springvatten med belysta strålar. Närvaron och ljudet av vatten 
erbjuder ett avkopplande element i stadsmiljön. Vattnet knyter också an till det 
nedgrävda vattendrag som rinner under Vattugatan. Invid fasaden  i kvarter 3 finns 
möjlighet att ha någon form av utåtriktad verksamhet, till exempel en restaurang, 
café eller någon annan form av verksamhet där människor uppehåller sig och kan se 
ut över parken. Ytan planläggs som ett allmänt torg för att skapa ett komplement till 
parken med möjlighet till service eller handel som även kan återspeglas ut på torget. 

Denna del av parken ska förses med genomsiktligt bullerskydd så att den syns 
från järnvägen och vägen. Här handlar det också om att skapa en positiv bild av 
Hässleholm från tågfönstret.

Lekplats
Möjligheterna till att anlägga en lekplats inom planområdet bör utredas i samband 
med detaljplanens genomförande.

Dagvattenpark
Mellan de befintliga järnvägsbostäderna planläggs det för en inre park. I detta område 
finns stora lönnar som skyddas i detaljplanen. Här finns också äldre fruktträd som 
påminner om den tid då de järnvägsanställda som bodde i husen hade odlingar i 
anslutning till sina bostäder. Den rektangulära parken avgränsas lämpligen med en 
häck med flera entréer mot omgivande gator. Parkytan är tänkt att fungera som en 
multifunktionell yta för dagvattenhantering vid kraftig nederbörd. Ytan är skålformad 
och ligger i en lågpunkt så dagvatten rinner naturligt dit. För att de stora lönnarna ska 
kunna klara sig är det också viktigt att marknivån invid stammarna inte förändras eller 
hårdgörs. Då parken är torrlagd fungerar den som rekreations- och lekyta.
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Doktorns backe
Doktorns backe består av en skogsbeklädd kulle som lämnas likt dagens skötsel med 
en vildare karaktär. För att skapa spänning kan sekvenser skapas av slutenhet och 
öppenhet, likt gläntor i skogen med rörelse från en sluten plats ut till en öppning 
omgärdad av träd. Sly och spretig buskvegetation röjs undan, framför allt utmed 
sidorna runt de upptrampade stigarna. Förslagsvis lokaliseras en lekplats i närheten 
av skogsdungen på Doktorns backe. Skogsdungen i sig utgör en plats för spontan 
lek i naturen. Topografin med påtagliga höjdskillnader skapar spänning och dynamik, 
särskilt i en kombination med vildare, naturlik grönska och med olika rumsbildningar 
inne i skogsdungen.

Genom att återskapa den gamla strukturen på parken runt SJs boställeshus kan platsens historiska användning 
synliggöras.

Med hjälp av belysning kan en dramatisk effekt uppnås 
vilket gör parken intressant även under den mörka 
årstiden. Det blir också ett blickfång för tågresenärer 
och de som bor i området.
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Stadsodling
Platsen har i närmare  hundra år använts till odling i SJs regi. För att förstärka den 
historiska användningen kan detta återknytas till nutid genom att tillåta och upp-
muntra till odling i den del av parken som ligger intill SJs boställeshus. Det är ett sätt 
att både skapa meningsfull aktivitet och att möjliggöra möten mellan människor. 
Odlingens främsta syfte är att brukarna ska ha glädje av den och att det skapas 
naturliga mötesplatser. Odlingen föreslås bestå av icke ätbara växter och vara av 
rekreationell karaktär för att höja det vissuella intrycket av parkmiljön. Vid odling 
av växter ska det säkerställas att marken är lämpad för det. Vid behov kan äldre 
jordlager avlägsnas. 

Föreslagen trafikstruktur
Gång- och cykeltrafik
Den befintliga gång- och cykelvägen från Stattena mot Kristianstadsvägen förstärks 
och leds delvis om. Intill föreslagna bostadskvarter leds cykeltrafiken öster därom 
och mot en ny passage över vägen mot Frykholmsgatan vid multihuset. Kopplingen 
i planförslaget planeras att ske via övergångsställe avsett för gående. Cykelbanan 
ansluter också till det öst-västliga stråket utmed Kristianstadsvägens södra sida. 
Detta stråk sträcker sig ända till korsningen Kristianstadsvägen-Mellanhedsvägen 
öster ut. Även Järnvägsgatan kommer att vara ett huvudstråk för cykeltrafik. De nya 
gång- och cykelvägarna genom planområdet föreslås utformas med en 3 meter bred 
cykelbana och en 1,8 meter bred gångbana. Gångtrafiken separeras för att minska 
konflikten mellan cyklister och gående. Genom att lägga samman sträckningen av de 
två trafikslagen fås ett mer koncentrerat flöde och närvaro i parken än om gångbanan 
varit placerad för sig själv. Upp mot Backgatan kan en gångväg vara lämpligare, då 
lutningen är större och det även finns naturvärden att värna om. Det kommer också 
att finnas plats för trottoarer utmed den nya lokalgatan samt utmed Folke Zettervalls 
gata. En trottoar söder om cykelbanan på Kristianstadsvägen behövs för att det ska 
bli möjligt att orientera entréer mot Kristianstadsgatan och att det ska gå att förflytta 
sig emellan dessa.

Biltrafik 
Planområdet söder om Kristianstadsvägen angörs från Östergatan via två infarter. 
Den första är en ny infart som börjar där den befintliga grusvägen ligger (idag är 
denna delvis planlagd som gång- och cykelväg). Grusvägen görs om till en lokalgata 
och utformas därefter. Den nya strukturen på lokalgatan ansluter sedan till 
Folke Zettervalls gata så att denna kopplas ihop med planområdet. 
Placeringen av multihuset är gjord med hänsyn till att trafikmängden inom planom-
rådet söder om Kristianstadsvägen inte ska bli så omfattande. Med den föreslagna 
placeringen kan angöringen till parkeringshuset ske via Frykholmsgatan som har 
direkt anslutning till Kristianstadsvägen. Trafikmängden inne i området kommer 
främst att bestå av av- och påstigning vid vårdcentralen samt av varutransporter till 
eventuella verksamheter. 
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En särskild trafik- och bullerutredning till planförslaget har genomförts av Tyréns 
(2019-08-12, rev 2021-08-10) för att beräkna buller inom området idag och 
framräknat till år 2040. För att klara riktvärdena för buller behöver ett två meter högt 
bullerskydd sättas upp mot del av Kristianstadvägen (se även bilaga sid 51). Vidare 
har förslag till övergång för gående över Kristianstadsvägen presenterats. Denna 
föreslås ligga i anslutning till gångvägen öster om kvarter 3 över Kristianstadvägen 
mot multihuset (sid 19). 

Gatutnätet inom planområdet

Parkering
Planområdet är mycket centralt beläget. Av denna anledning är det inte självklart  att 
ha lika god tillgänglighet för bilparkering som i stadens mer perifera lägen eller ute 
på landsbygden. På grund av det stationsnära läget ska de bostäder som byggs här 
ha lägre parkeringstal än vad som normalt anges. För närvarande saknas beslutade 
parkeringsnormer för Hässleholms stad men en lämplig parkeringsnorm i detta 
centrala läge är 0,6 bilplatser per lägenhet. Som kompensation för att det blir ett lägre 
antal parkeringsplatser ska fastighetsägare tillse att de boende har tillgång till hållbara 
transportmedel till exempel genom byggnation av cykelparkering med väderskydd 
med plats för minst två stycken cyklar per bostad. Parkeringsplatser för cykel ska 
anordnas i anslutning till entréer. Det ska finnas plats för både besökande och 
boendes behov av cykelparkering, till exempel rymmer en enda parkeringsruta för 
bil upp till 10 parkerade cyklar, beroende på utformningen av cykelstället. Eftersom 
planförslaget möjliggör komplementbyggnader på innergårdarna finns det möjlighet 
att uppföra väderskyddade cykelparkeringar. Om det är lättare att nå sin cykel än 
bilen från arbetsplatsen eller bostaden blir detta ett incitament att välja denna för 
kortare resor under tre kilometer. 
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Majoriteten av bilparkeringen ska ske i det nybyggda multihuset vid Vänhem. 
Där kommer finnas plats för både boendeparkering, besöksparkering till centrum 
och bilpool respektive cykelpool om behov finns. Det finns ett fåtal parkeringsplatser 
invid entréerna för att skapa tillgänglighet för rörelsehindrade. I förslaget till 
utformning av parkeringshus i tre plan finns plats för 212 parkeringsplatser. 

Om planområdet bebyggs fullt ut finns möjlighet för ytterligare parkeringsplatser 
i anslutning till byggrätterna. Behovet avgörs av hur stor del av byggrätten som 
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används för centrumändamål eller bostadsändamål. Med en parkeringsnorm på 
0,6 platser per lägenhet innebär det att det behövs cirka 105 bilplatser för de 
boende. För att bostäderna ska vara tillgängliga krävs att det även finns ett visst 
antal parkeringsplatser inom 50 meter från varje entré. En eventuell vårdcentral i 
kvarter 3 har också ett utökat behov för parkeringsmöjligheter då det ofta är sjuka 
människor som besöker den. Gatans bredd och utformning innebär att ett antal 
parkeringsplatser kan upprättas i direkt anslutning till vårdcentral och för besökande 
längs med parksidan. Där finns möjlighet även för besökare till parken och ett ev café 
att parkera i vinkelställda platser utmed lokalgatan. 

Teknisk försörjning
Energiförsörjning, tele och bredband
Inom och i anslutning till planområdet finns möjlighet att ansluta till befintligt fjärr-
värmenät. Vid anslutning ska Hässleholms Miljö AB kontaktas. 
Skanova har telekommunikationsledningar inom planområdet. Dessa ligger uteslu-
tande på allmänplatsmark. Då det finns ledningar utmed järnvägen ska det föras en 
dialog med Skanova i samband med uppförande av bullerskyddet längsmed parkens 
västra sida.
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Tele2 har en telekommunikationsledning strax söder om Kristianstadsvägen. I plan-
förslaget ligger ledningen i u-område. Om ledningen behöver flyttas i samband med 
exploatering bekostas det av exploatören och ska ske i samråd med Tele2.
E.ON har markkablar inom planområdet. En av dessa kommer troligtvis att behöva 
flyttas för att kunna bebygga kvarter 4. Flytt av ledningen bekostas av exploatören 
och ska ske i samråd med E.ON.
Ledningsrör avsedda för fiberbredband finns i Kristianstadsvägen och i Folke Zetter-
valls gata och fram till SJs boställeshus. Ledningsröret går idag diagonalt över det pla-
nerade kvarter 4 och ledningen kan därför behöva flyttas inom detta område. Exploa-
tören bekostar flytten och Hässleholms kommun ska kontaktas. Kommunen är ägare 
av den passiva infrastrukturen. Kommunikationsoperatören ViaEuropa ansvarar för 
den tekniska plattformen och tjänsteleverantörsleveranser. Exploatör ska försäkra sig 
om samtliga ledningars exakta dragning innan markarbete påbörjas.
Två tekniska anläggningar för transformatorstation möjliggörs i plankartan. Norr om 
Kristianstadvägen möjliggörs för transformatorstation i park. Intill Folke Zettervalls 
gata föreslås ett område för transformatorstation på befintlig plats.

Vatten och avlopp
Planområdet ingår i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och avlopps-
vatten. Inom planområdet finns inga dikningsföretag eller båtnadsområden. 
Inom planområdets mellersta del finns  en större spillvattenledning (kombiledning) 
som går diagonalt över området. Denna ledning måste flyttas för att marken ska 
kunna bebyggas i kvarter 3 enligt planförslaget. Placeringen av ny ledning kan ske i 
Östergatan eller i den nya lokalgatan. I park föreslås en ny pumpstation. 
Utmed Kristianstadsvägen finns en större dricksvattenledning. I Östergatan ligger 
en större spillvattenledning samt en mindre dricksvattenledning. Dessa ledningar 
påverkas av planförslaget och behöver flyttas ut i allmän platsmark. Detta bekostas 
av exploatör och sker i samråd med Hässleholms Miljö AB. I den norra delen av 
planområdet finns inga ledningar som går in på kvartersmark utan ledningarna ligger 
i Frykholmsgatan och Godtemplaregatan. Exploatör ska försäkra sig om samtliga 
ledningars exakta dragning innan markarbete påbörjas.

Dagvattenhantering
Källare och parkeringsgarage är generellt olämpligt inom den del av planområdet 
som ligger söder om Kristianstadsvägen. Befintliga källare inom detta område 
pumpas. Norr om Kristianstadsvägen, på Doktorn 1 och Hässleholm 87:6, är det 
möjligt att bygga källarplan. I övrigt ska dagvattnet tas omhand med yt-avvattning 
för uppsamling inom planområdet och sedan ledas bort med traditionella dagvatten-
ledningar. Recipienten och avrinningsområdet illustreras på karta längre ner. För att 
dagvattnet inte ska riskera att skada bebyggelse behöver denna ligga högre med en 
lutning utåt. 
Den skålade ytan norr om tegelhusen är väl lämpad som temporär översvämningsyta 
och regleras i plankartan för att möjliggöra öppet dagvattenmagasin (torrdamm) 
enligt dagvattenutredning från 2019-06-17.
Utredningen sammanfattar vidare att dagvatten från kvarter 1 inte behöver någon 
rening. Dagvatten från kvarter 2 med multihuset föreslås avledas till ett sand- och 
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slamfång samt oljeavskiljare innan det når dagvattennät. För fördröjning och rening 
av dagvatten från kvarter 3, 4 och 5 samt gata föreslås en torr damm i planområdets 
östra del. Erforderlig dagvattenmagasin är cirka 117 m3 . Höjdsättning av nya gator 
har gjorts i plankarta för att säkerställa avrinning till fördröjningsmagasin (se bild s. 
23). I och med ovan nämnda åtgärder bedöms vattenkvalitetsnormen uppfyllas. 

Recipienten är Finjasjön via Maglekärsbäcken och Magle våtmark.

Avfallshantering 
Hässleholms miljö ansvarar för renhållningsarbetet. De planerade lokalgatorna med-
ger att renhållningsfordon kan komma in i området och att backning inte behöver 
ske. 
Underjordiska behållare med inkast ovan jord och mellanlagring under jord är ett 
alternativ till miljörum. Behållaren befinner sig under jord, utom vid tömning. Här 
kan stora mängder avfall få plats och komprimeras efterhand under sin egen tyngd. 
Under jord är temperaturen svalare, vilket minimerar risken för dålig lukt. Inkasten 
blir en del av utemiljön och kan integreras på ett diskret sätt i stadsmiljön. Dessa 
behållare kan placeras centralt mellan kvarter 3 och 4, på kvartersmark.
Generellt ska det finnas möjlighet för de boende och näringsverksamheterna inom 
planområdet att sortera ut så många fraktioner som möjligt, oavsett vilken lösning 
som väljs. Miljörum och behållare ska finnas i närheten av rörelsestråk så att det inte 
uppleves som en omväg.
Även i genomförandeskedet bör en dialog hållas med Hässleholm miljö och 
byggherren, så att utformningen av avfallshanteringssystemen blir både användar-
vänliga och ändamålsenliga för att möjliggöra en effektiv hantering av avfallet.

Brandvattenförsörjning
Inom planområdet behöver nya brandvattenposter uppföras. Det ska som längst vara 
75 meter till närmsta brandpost. Området bör därför förses med minst en brandpost 
på lämplig plats och mellan brandposterna ska det vara max 150 meter. Flödet i 
brandposterna ska dimensioneras enligt VAV-normen P-83, tabell 2.3. Byggherre ska 
redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.

Finjasjön 
42 
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Utdrag från dagvattenutredningen. 

Utdrag från dagvattenutredningen. 
Bilden till vänster och nedan 
redogör för de golvhöjder 
(FG) som (minst) måste 
innehållas inom byggrätterna 
för att säkerställa att påtaglig 
skada på byggnader inte sker 
i händelse av skyfall. Utifrån 
dessa höjder har gatuhöjder 
angetts i syfte att vara i 
relation till golvhöjder samt 
säkerställa avrinning från gata 
till dagvattenmagasin i park. 
Recipienten är Finjasjön.  
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Konsekvenser

Bedömning av miljöpåverkan
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpå-
verkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. En 
särskild miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför 
inte.
Ställningstagandet att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan 
grundar sig på följande:
- Planförslaget följer översiktsplanens intentioner.
- Riksintressen, strandskydd, miljökvalitetsnormer påverkas eller överskrids inte.
- Planförslaget innebär inga risker för människors hälsa och säkerhet eller för miljön.
- Planförslaget innebär inte en betydande miljöpåverkan på kulturvärden, 
naturvärden, under förutsättning att den minskade parkytan kompenseras med ökad 
kvalitet på den del som återstår.

Skälet till bedömningen är att planförslaget visserligen tar parkmark i anspråk i den 
del där det föreslås nya byggrätter men att detta kompenseras genom kvalitetshöjning 
på den parkmark som finns kvar. Dessutom medför detaljplanen att hela parken 
bullerskyddas och att nya gång- och cykelvägar byggs ut samt att det tillkommer verk-
samheter i bottenplanen som tillför en ökad social närvaro och aktivitet till platsen.

Mark, luft och vatten
Markföroreningar
Tyréns har på uppdrag av Hässleholms kommun utfört en översiktlig geoteknisk 
och miljögeoteknisk undersökning inom planområdet (rapport  2015-10-09). 
Syftet med den miljötekniska och geotekniska undersökningen var att bedöma 
föroreningssituationen i mark och grundvatten inom undersökningsområdet och 
utreda om SJs verksamhet med växtdepåer eventuellt kan ha medfört föroreningar av 
framför allt bekämpningsmedel samt undersöka de geotekniska förhållandena inom 
områden som planeras för ny bebyggelse.

De uppmätta halterna i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för förorenad mark (Naturvårdsverkets rapport 5976). De generella riktvärdena anger 
den föroreningshalt under vilken risken för negativa effekter för människor, miljö 
eller grundvattenresurser normalt är acceptabel. Riktvärden och känslighet baseras 
på att enskilda individer ska skyddas, inte på hur många människor som ska skyddas. 
Vilka riktvärden som används beror på hur marken är tänkt att användas nu och i 
framtiden. 

Naturvårdsverket har tagit fram en modell för hur människor, markmiljö, ytvatten-
miljö och grundvattenresurser antas kunna exponeras för föroreningar på och från 
förorenade områden, se tabell nedan. Utifrån denna modell har Naturvårdsverket 
beräknat generella riktvärden för jord för känslig markanvändning, KM (till exempel 
bostäder, lekplatser eller förskola) och mindre känslig markanvändning, MKM (till 
exempel kontor, industrier och vägar).

► 
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Nuvarande markanvändning inom planområdet bedöms närmast motsvara mindre 
känslig markanvändning (MKM). Eftersom bostäder planeras bedöms även 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) vara 
tillämpliga att använda vid jämförelse med uppmätta halter inom undersöknings-
området.
Den tidigare kända användningen av undersökningsområdet inom kvarter Vänhem är 
vårdcentralens verksamhet. Inom Paradiset är den enda tidigare kända verksamheten 
SJs växtdepå.
Utifrån resultatet av undersökningen bedöms marken överlag idag uppfylla MKM-
riktvärden. Detta med undantag från enstaka områden där markant förhöjda halter 
av metaller och PAH påvisats (provpunkterna 3 och 13). De förhöjda halterna, 
som även överskrider haltkriterier för farligt avfall, bedöms inte utgöra någon akut 
risk men kan på sikt innebära viss risk för människors hälsa och för miljön oavsett 
markanvändning.
Resultatet  från den senaste provtagningen (illustration sid 26) med rapport upprättad  
2017-01-27 samt PM 2017-02-08 (rev 2017-07-21) av Sigma Civil visar att det 
framförallt är fyllnadsmassorna och jordlager i direktkontakt med fyllnadsmassorna 
som är förorenade inom under-sökningsområdet . Förorenade fyllnadsmassor måste 
avlägsnas. I de undersökta provpunkterna är föroreningarna avgränsade i djupled 
ner till 2 m. All schakt, uppfyllnad och packning ska göras enligt AMA anläggning 
13. Schaktbotten provtas för att säker-ställa att inga föroreningar är kvar. Startbesked 
villkoras med att förorening avhjälpts innan ny bebyggelse får uppföras. Illustration 
på sida 26 visar ungefärlig lokalisering av föroreningar enligt utredningar från 2015 
och 2017. Utifrån utredningsunderlaget bedöms föroreningarna kunna avlägsnas i 
samband med exploateringen till en uppskattad kostnad om ca 2.1miljoner kr (se 
bilaga sid. 55).

Radon
Planområdet ligger i normalområdet för radon. Ny bebyggelse ska uppföras med 
radonsäkert grundläggningssätt.

PCB
Byggnader som har byggts mellan 1953 och 1973 kan innehålla PCB. Inom 
planområdet har vårdcentralen erhållit bygglov 1978 och resten av byggnaderna är 
upprättade tidigare än 1953. Således bedöms PCB inte utgöra en risk inom planen. 

Tabell 2. Kriterier för val av ienerel la riktvärden för olika markanvändning (NV rapport 5976). 

Skyddsobjekt KM MKM 

Människor som vistas på Heltidsvistelse Deltidsvistelse 
området 

Markmiljön på området Skydd av markens ekologiska Begränsat skydd av markens 
funktion ekologiska funktion 

Grundvatten 
Grundvatten inom och intill Grundvatten 200 m nedströms 
området skyddas området skyddas 

Ytvatten 
Skydd av ytvatten, skydd av Skydd av 0vatten, skydd av 
vattenlevande, or~anismer vattenlevande, or~anismer 
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Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 
miljön. Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 
2001:527) avser halterna i utomhusluften av kväveoxid, svaveldioxid, bly, kolmonoxid, 
partiklar, benzen och ozon.
Miljökvalitetsnormerna överstigs inte i Hässleholms kommun. Planförslaget bedöms 
inte innebära någon försämring av luftkvaliteten.

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 
skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och 
att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Planområdet ingår inte i 
område för grundvattenförekomst och omfattas inte av grundvattenskydd eller av 
tertiarskyddszon. Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten 
negativt. Dagvattenrecipienten och föreslagna åtgärder för respektive kvarter för att 
innehålla miljökvalitetsnormer för vattenförekomster redogörs på sid 21-23.

Utdraget ovan visar vilka halter som uppmätts (2015 och 2017) i respektive punkt. Underliggande karta kommer 
från PM Fördjupad markmiljöundersökning rev. 2017-07-21. De punkter som överskrider respektive gränsvärde 
är markerade samt de punkter som visat på halter lägre än ringa risk (läge är ungefärligt). Provpunkter är enskilda 
borrhål och förorening kan finnas på fler ställen än vad bild illustrerar. 
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Dagvatten
Området ingår i verksamhetsområde för dagvatten. Konsekvenserna för dagvatten-
hanteringen i området är att mängden dagvatten som behöver avledas ökar då fler 
ytor hårdgörs vid nybyggnation och utbyggnad av lokalgator, gång- och cykelbanor. 
Det är viktigt att den skålformade ytan mellan befintlig bebyggelse i park inte 
hårdgörs och begränsas avseende dess möjligheter att omhänderta dagvatten, 
särskilt om det kommer plötsliga skyfall och vattnet inte hinner rinna undan i det 
traditionella ledningsnätet. 

Hälsa och säkerhet
Buller
Enligt den av riksdagen antagna förordning (2015:216 med ändring SFS 2017:359) 
om buller vid bostadsbyggnader gäller nedanstående riktvärden:

Tabellen visar riktvärde för buller från spårtrafik och vägar enligt förordning (2017:359) om buller vid bostadsbyggnader.

Förordningen tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov och ärenden om 
förhandsbesked. Dessa riktvärden bör därmed normalt inte överskridas vid nybygg-
nad av bostäder. Om dygnsekvivalenta ljudnivån överskrids vid fasad så bör minst 
hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 60 dBA inte överskrids. Det 
gäller även att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan Kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Om 
den maximala ljudnivån på 70 dBA ändå överskrids bör nivån inte överskridas med 
mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 22.00 och 06.00.

Trafikräkningar för gatunätet i området har erhållits av Hässleholms kommun och 
avser trafikräkningar genomförda år 2015. För vissa gator har äldre trafikräkningar 
från den tidigare utredningen använts och för ytterligare två gator, Frykholmsgatan 
och Godtemplaregatan, har trafikflödet antagits, då det inte finns några 
trafikräkningar för dessa gator. Trafikflödet har räknats upp till prognosåret 2040 
utifrån antagandet om en allmän trafikökning på gatunätet inne i Hässleholm på 
0,5% per år. Samma antagande gjordes för den tidigare utredningen efter samråd 
med Hässleholms kommun.
Tyréns har utfört en bullerutredning på uppdrag av Hässleholms kommun (Rapport 
kvarteret Paradiset i Hässleholm trafikbullerutredning, 2016-10-27) och reviderat 
utredningen med rapport från 2019-08-12 och uppdaterad 2021-08-10 efter de 
planförändringar som gjorts inför antagande.
Uppgifter om trafikeringen på Södra Stambanan söder om Hässleholm har erhållits 
av kommunen. För Skånebanan har trafikeringen inhämtats från Trafikverkets prog-
nos för år 2040. Resultatet av bullerutredningen visas för maximala och ekvivalenta 
ljudnivåer med dagens trafik samt med prognostiserade trafikmängd 2040. Även det 
sammanvägda bullret för tåg och biltrafik har utretts.
Beräkningar har genomförts med en skärm mot järnvägen placerad enligt planför-

Trafikbuller Ekvivalentnivå Maximalnivå

Utomhus (frifältsvärden)

Vid fasad 60 dBA

På uteplats 50 dBA 70 dBA
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slaget, vilket i princip motsvarar placeringen av det befintliga staket som skiljer 
järnvägsområdet från omgivningen. Den studerade skärmen sträcker sig utmed hela 
parken och slutar i norr vid Kristianstadvägen. Olika skärmhöjder har prövats, med 
start på 2,5 meter över befintlig mark och upp till 4,0 meter över befintlig mark, 
där 4 meter över mark bedöms vara en maximal tänkbar skärmhöjd beroende på 
utformning. Fyra meter är högt, vilket ställer krav på utformningen av skärmen men 
genom att kombinera täckt skärm med genomsiktliga delar kan skärmens visuella 
intrång minskas. Beräkningarna visar att ekvivalentnivåerna vid fasad mot järnvägen 
minskar med 1-5 dBA beroende på våningsplan och att effekten av skärmen avtar 
längre upp i byggnaden. Även maximalnivåerna beräknas minska i motsvarande 
omfattning vid fasaderna närmast järnvägen. Närmare Kristianstadsvägen minskar 
dock effekten av skärmen längs spåret. Här bidrar vägtrafiken i större utsträckning till 
de ekvivalenta bullernivåerna. De hus med fasader mot Kristianstadvägen beräknas 
erhålla bullernivåer som överstiger riktvärdet 60 dBA ekvivalentnivå vid fasad. 

Bullerutredning (2021-08-10, s 10) anger att bullerkraven för små lägenheter, 
mindre än 35 kvm, uppnås överallt inom planområdet. Genom att använda en 
planbestämmelse för lägenheternas utformning kan man därmed klara riktvärdena. 
En planbestämmelse (v1) anges för de bostäder där bullernivån är hög och  gällande 
riktvärde överskrids. Planbestämmelsen reglerar att bostäder utföras mindre än 
35kvm eller genomgående med minst hälften av bostadsrummen lokaliserade 
mot ljuddämpad sida. Riktvärdena för ljuddämpad sida är 60 dBA, bebyggelsen i 
planförslaget klarar en nivå under 50 dBA. 
I planbestämmelserna anges att startbesked inte får ges innan bullerskydd uppförts 
enligt bullerutredning. Inom område betecknat med skydd skall ett 4,0 meter högt 
ljudabsorberande skydd uppföras utmed järnvägen och 2,0 meter för del av parken 
längs Kristianstadsvägen enligt bullerutredningen. Vid placering av bullerskärm ska 
elföreskrifter tillämpas enl. BVS 543.10001 och aktivitet vid spårområde BVF923 
följas.
Bullerdämpande skärm mot Kristianstadsvägen ska anläggas för att förbättra 
ljudmiljön i parken. Dock måste hänsyn tas till siktlinjer inom staden och ett sådant 
skydd bör därför vara genomsnittligt.
I beräkningarna har en 2 meter hög skärm placerats på släntkrönet mellan Kristian-
stadsvägen och parken. En öppning i skärmen har lämnats där den befintliga trappan 
går upp från gångbanan in i parken. 
Det kunde vidare konstateras att bostäderna på parkeringshusets tak (översta 
våningsplan) utsätts för höga bullernivåer. Därför föreslås en skärm även här för 
att bullerskyddad uteplats ska finnas.  Höjd på skärm mellan byggnader ska vara 
minst 2 meter. Här krävs ändå någon form av staket eller mur vid öppning mellan 
bebyggelsen, vilken kan utgöras av en bullerskärm. Men för att klara bullernivåerna 
förutsätts att lägenheter även här utförs mindre än 35 kvm eller genomgående med 
minst hälften av rummen mot tyst sida. 
De maximala bullernivåerna från vägtrafiken är mycket höga och ställer höga krav på 
rumsfördelning, fasader och fönsters dämpning (Illustrationer från bullerutredning 
återfinns i bilaga, s. 51 -54). Startbesked villkoras med att bullerskydd har upprättats.
Bullerskyddets utformning längs järnvägen ska säkerställa Trafikverkets tillgång till 
spårområdet.  
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Risker
Transport av farligt gods och vibrationer
Transport av farligt gods sker på järnvägarna. Avståndet till närmast föreslagna 
bostad är ca 70 meter från spårområdet (77 meter från spårmitt). 
Riskutredning för planområdet har genomförts(2021-10-06). Slutsatsen är att 
avståndet till bostadshusen bedöms ur individriskperspektivet vara tillräkligt oavset 
om spåren byggs ut eller inte. Samhällsrisken ökad dock något vid utbyggnad av spår. 
Samhälsrisken är inte oacceptabel inom ALARP-regionen vilket medför att 
riskreducerande åtgärder ska vidtas. Bullerplanket ska utföras tätt från mark upp till 
4 m. Planket behöver inte vara brandklassat utan tjänar som en uppsamlingsvall vid 
utsläpp av brandfarliga vätskor. Utifrån befintliga förhållande behöver ventilation inte 
vara avstängningsbar. Men vid utbyggnad av spårområdet, där utbyggnad bedömts ta 
15 m av park i anspråk och skyddsavstånd minskar till ca 60 m från spårmitt ska hus 
närmast järnväg (inom 70 m) kunna stänga av ventilation i händelse av olycka. Därför 
anges detta på plankarta.  
Kristianstadsvägen ingår i område där det råder förbud mot transport av farlig gods 
enligt ”Hässleholm - Rekommenderade färdvägar för tunga transporter och av farligt 
gods”. 
Vibrationer från järnvägen kan minska genom stabiliserad bankropp med dämpning 
som uppnås vid nybyggnad eller en generellt väl underhåller järnväg. Tyrens har 
utfört vibrationsutredning (2021-09-15) där slutsatsen är att riktvärden för vibrationer 
om 0,4 mm/s innehålls. Detta gällde för konstruktion av bjälklag i betong. Därav 
anges en planbestämmelse att bjälklag ska vara i betong närmast järnvägen i enlighet 
med utredningens slutsats. 

Elektromagnetisk strålning
Runt järnvägen, som är elektrifierad, uppstår elektromagnetiska fält. Fälten är 
starkast närmast järnvägen och avtar snabbt med avståndet. Elektromagnetiska fält 
skapas runt kontaktledningarna när tåg passerar. Elektriciteten överförs till loket 
via kontaktledningen cirka fem och en halv meter ovanför rälsen. Magnetfältet från 
kontaktledningen är svagt när det inte är något tåg i närheten, men ökar när tåget 
passerar. Den föreslagna bebyggelsen ligger på ett sådant avstånd att nivåerna för 
elektromagnetiskt strålning från järnvägen inte innebär någon ökad risk att utsättas 
för förhöjda nivåer. 

Natur- och kulturmiljö
Paradiset och Doktorns backe är idag viktiga som parkområde i Hässleholm och 
utgör en grön lunga i staden. Park- och naturmarken används för rekreation i form 
av vila, lek och motion. De gröna platserna i en stad är viktiga att värna om. De 
bidrar till ökad trivsel för medborgarna, men även till en ökad biologisk mångfald 
som gynnar djur och växtliv.  

Beskrivningen av de kulturhistoriska värdena inom planområdet är beskrivna i en 
rapport framtagen av Regionmuseet i Kristianstad, 2016. Enligt rapporten består  
området som kallas för ”Paradiset” av flera sammanlänkade delområden. Förvanskas 
ett element kan de övriga förlora sin förankring i området och deras gemensamma 
historia bli otydlig. Eftersom delar av området redan har exploaterats med bostadshus 
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(längs med Folke Zettervalls gata) är området känsligt för större förändringar. 
Det är viktigt att ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena vid en eventuell 
omgestaltning eller exploatering för att områdets karaktär och historia inte skall 
förvanskas. I planförslaget läggs vikt vid att det ska finnas tydliga visuella samband 
mellan de olika platserna och att den bebyggda miljön upplevs i ett sammanhang. 
Av denna anledning föreslås den  befintliga parkmarken mellan järnvägsbostäderna 
och ”Kärringträtan” förbli obebyggd. Det finns en viktig siktlinje bevarad 
mot SJs boställeshus från den inre parken, eller från Boställeshuset mot gamla 
tegelbyggnaderna och ”Kärringträtan”. Det är viktigt att det både finns en fysik 
och en visuell koppling mellan de olika delarna av grönstrukturen i ”Paradiset” 
och de kulturbärande byggnaderna. Den gamla utformningen av parken utanför 
järnvägsbostället kan lyftas fram genom att återskapa den tidigare strukturen med 
slingrande planteringar och gångar. För att få en koppling även till doktorsbostället 
på den andra sidan av järnvägen kan bullerskyddet vara genomsiktligt på denna 
sträcka. Den nya bebyggelsen behöver också förhålla sig i skala till den befintliga 
för att den inte ska upplevas som dominerande. Samtidigt måste detta ställas emot 
att exploateringsgraden måste vara tillräckligt hög för att motivera byggnationen i 
parkmark.

Ekosystemtjänster
Det finns värden kopplade till olika funktioner hos grönska, från ekologiska till 
sociala och även ekonomiska värden i form av ekosystemtjänster. Genom att värdera 
ekosystemtjänster synliggör vi hur människans välbefinnande och välfärd är helt 
beroende av fungerande natur. Många värden reflekteras inte i marknadspriser vilket 
leder till att vi sällan beräknar värdena när vi fattar beslut. Till exempel kan den kyl-
effekt som vegetation har på omgivande luft inte köpas eller säljas på en marknad. 
När vi inte ser ekosystemens tjänster riskerar vi att omedvetet påverka dem negativt 
-till den dag då vi märker att tjänsterna störs eller uteblir.
I en framtid med mer och mer förtätning inne i städerna får de gemensamma par-
kerna ännu större betydelse för de människor som bor inne i staden. När somrarna 
blir varmare och värmeböljor mer frekventa fyller skuggande träd en viktig funktion. 
Sverige har inte haft samma tradition av att plantera träd för skuggning som i 
många sydligare europeiska länder. Då antalet fall av hudcancer ökar är det viktigt 
att även vi i Sverige planerar för skugga. Skuggan som växter ger kan dessutom 
vara mindre kompakt än skuggan av en byggnad, beroende på bladform och täthet 
i växt-sättet hos träden. Det går alltså att göra den mer anpassad efter vilken effekt 
som eftersträvas. När blad träffas av solstrålarna avdunstar vatten från bladet vilket 
indirekt bidrar till att luften kyls av. Särskilt för barn och äldre människor är det 
viktigt att det finns svala platser i det offentliga rummet.

Träd skapar ekosystemtjänster, exempelvis i form av bullerdämpning, insynsskydd, de 
för-dröjer regnvatten, de renar luften, de hyser olika växt- och djurarter som bidrar 
till en attraktivare livsmiljö, de förbättrar hälsa bara genom att vara gröna, de kan öka 
attraktiviteten på närliggande bostäder etc. De bidrar överhuvudtaget till förbättrad 
hälsa genom att vi rör oss mer i gröna miljöer. 
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Sociala konsekvenser
Den mark som idag fungerar som parkmark har sociala värden eftersom platsen 
används som rekreationsområde för de som bor i närheten. Till exempel används den 
för lek, motion, promenader och  rastning av hundar. Området är en lämplig plats 
för vardagsrekreation då det ligger i direkt anslutning till omkringliggande bostäder. 
Det är viktigt att genomförandet av detaljplanen inte försämrar dessa funktioner och 
att förändringen innebär att det också tillförs kvalitéer och att den parkmark som blir 
kvar får ökade värden. 

Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att staden möjliggör för fysisk aktivitet och 
aktiva transporter. Bostadsnära natur och ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät är 
viktiga faktorer för att fler ska ut och röra på sig. Forskning visar att tillgången till 
bostadsnära natur bidrar till att fler människor besöker den men också att människor 
blir mer benägna att ta sig till andra grönområden. Den bostadsnära naturen kan bli 
”inkörsporten” till att även upptäcka andra grönområden. Det finns även samband 
mellan hälsa och socioekonomisk bakgrund. För att öka jämställdheten i samhället 
är det viktigt att så många människor som möjligt får goda förutsättningar att ha en 
hälsosam livsstil i sin vardag. 

Även om det är en tillgång att det finns ett flertal växter kvar från tiden då platsen 
användes som växtdepå har det emellertid på vissa ställen blivit vildvuxna skogar 
av sly som försvårar tillgängligheten. En annan aspekt av detta är också att det kan 
kännas mer otryggt att vistas där när det är mörkt. För att öka tryggheten på platsen 
är det viktigt att den är synlig från omkringliggande byggnader och att det rör sig fler 
människor i området. 

Ut mot parken möjliggörs vårdcentral och lokaler samt bostadsbebyggelse. Entréer 
ska orienteras ut mot parken för att skapa liv och rörelse vilket kan bidra till en 
ökad trygghetskänsla under kvällstid. Risken finns att det inte blir någon utåtriktad 
aktivitet och då nås inte heller någon ökad upplevelse av trygghet. Det kan med 
fördel förläggas en mötesplats i någon av marklokalerna till exempel språkcafé, 
ungdomsverksamhet, babycafé eller senioraktiviteter. 

Multihuset planläggs för lokaler i bottenplan ut mot Kristianstadsvägen. Lokalerna 
bidrar till en utåtriktad verksamhet för de som passerar utanför och ökar tryggheten i 
staden. Saknas ett aktivt bottenplan kan det få negativa sociala konsekvenser.

Parkerna behöver även fortsättningsvis vara platser för möten och avkoppling. Stor 
vikt kommer att behöva läggas vid utformningen och olika kvalitetshöjande åtgärder.
En förbättring av gång- och cykelbanan mot Stattena och upp mot järnvägsgatan 
underlättar för transporter med cykel. Bättre belysning som sträcker sig utmed hela 
stråket ökar användbarheten och upplevelsen av trygghet.

Undergången under järnvägen i planområdets södra del har idag god sikt på sidorna 
och passagen är relativt kort. Vissa delar av stråket vidare upp i staden kan upplevas 
otryggt pga dålig belysning och avsaknaden av andra människor.
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Alternativa lokaliseringar
I ett planområde finns det oftast mer än ett sätt att uppföra en ny bebyggelsestruktur. 
Valet av placeringen av de föreslagna funktionerna grundar sig på olika ställnings-
taganden. Den nya övergripande strukturen behöver förhålla sig till befintliga 
om-givande strukturer och komplettera dessa, till exempel Edelsvärds rutnätsstad. 
Området ligger mycket centralt och har goda kopplingar till Hässleholm C. Området 
utgörs också av parkmark. Ett avvägande behöver därför göras mellan intresset att 
skapa bostäder i kollektivtrafiknära lägen kontra intresset att inte ta i anspråk centralt 
belägen parkmark för bebyggelse. 
Paradisområdet utgör med sin bebyggelse och sina parkytor en kulturmiljö 
med betydelse som historiebärande element för att förstå Hässleholms roll som 
järnvägsknutpunkt. Sambandet och den visuella kopplingen mellan byggnaderna 
innebär att det på något sätt bör gå att uppleva dem samtidigt. Av denna anledning 
finns det siktlinjer och en öppenhet i det inre området, men vikt har också lagts vid 
att siktlinjen mot Järnvägsgatan mot boställeshuset inte bryts. Det samma gäller 
siktlinjerna mot Paradiset från Vattugatan och Frykholmsgatan. Järnvägsbostäderna 
kan upplevas även från Folke Zettervalls gata. 
Den skålformade ytan mellan de båda järnvägsbostäderna och ”Kärringträtan” är en 
yta som har naturligt bra förutsättningar att fungera som en översvämningsyta vid 
kraftiga skyfall där vattnet inte hinner rinna undan i ledningarna, samt för att avlasta 
ledningsnätet. I anslutning till denna yta växer stora lönnar. Det innebär att marken 
är känslig för utfyllnad om samma funktion ska kunna finnas kvar och om träden ska 
kunna överleva. Att lämna ytan obebyggd bidrar också till möjligheter att uppleva 
kulturmiljö på ett samlat sätt genom flera sammanlänkade siktlinjer.
Placeringen av parkeringshuset behöver ha god koppling till Kristianstadsvägen för 
att undvika onödig trafik i området. Då finns det två möjliga placeringar, antingen 
där den föreslås idag (på nuvarande parkering till Vänhemsvårdcentral) eller i hörnet 
vid korsningen Kristianstadsgatan/Östergatan. I planförslaget har placeringen vid 
Vänhem valts, då parkeringar där även kommer centrum till nytta. Ett parkeringshus 
vid kvarter 5 skulle också innebära att de stora lönnarna inom detta område inte 
skulle kunna bevaras, samt att siktlinjen mot Paradiset från Första och Andra 
Avenyen skulle bli igenbyggd samt att byggnadens volym är svår att anpassa till 
kulturmiljön.

Befolkning och service 
Planområdet ligger på gångavstånd till järnvägsstationen (inom 500 meter) samt 
i direkt närhet av centrala Hässleholms service utbud. Sjukhus, apotek, bibliotek 
och kulturhus ligger inom en kilometer. I centrum finns också många butiker, 
restauranger och caféer. I direkt anslutning till planområdet finns en förskola i privat 
regi inne i ett bostadsområde vid Backgatan.

Tillgänglighet
Tillgängligheten till planområdet är god då den ligger centralt och med direkt 
anslutning till Kristianstadsvägen, som är en av huvudvägarna i staden. Närheten 
till Hässleholms centralstation och resecentrum möjliggör för resor till många olika 
destinationer.
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Entréer kommer att vara tillgängliga med bil för de som har särskilda behov och 
vara reserverade för detta. In- och utgångar ska vara tillgänglighetsanpassade. Nivå-
skillnader ska undvikas i utformningen av gång- och cykelvägar och hur de angör till 
omkringliggande struktur för att inte försvåra för rullatorer eller rörelsehindrade.

Vårdcentralen kommer att vara tillgänglig för angöring utanför entrén i bottenplan. 
Möjlighet till ambulansintag, av- och på-stigning samt besöksparkering finns vid 
kvarter 3 utifrån gatans bredd och prickad mark längs södra delen av byggrätten.

Samråd med Räddningstjänsten ska alltid ske om Räddningstjänstens stegutrustning 
eller höjdfordon antas fungera som alternativ utrymningsväg. Byggherre har ansvaret 
att samråda med Räddningstjänsten för att säkerställa utrymningssäkerheten i 
ett bygglovsskede. Ska utrymning ske med hjälp av Räddningstjänstens bärbara 
stegutrustning får inte fönstrets karmunderstycke vara mer än 11 meter från mark. 
Gångavstånd från gata eller räddningsväg till fasad ska inte överstiga 50 meter. Om 
tillgängligheten inte kan säkerställas, till exempel p.g.a. trädplantering på gata eller 
att stegutrymning inte är möjlig p.g.a. att direkt tillgång till fasad inte finns, krävs 
att byggnaderna dimensioneras för utrymning utan Räddningstjänstens medverkan. 
Det innebär att trapphusen skall uppfylla lägst klass Tr2, alternativt att ytterligare en 
oberoende utrymningsväg skall anordnas. Tillgängligheten för Räddningstjänsten 
säkerställs slutligt i bygglovskedet

Trygghet
Publik verksamhet i bottenplan kan bidra till att platsen känns tryggare att vistas på. 
Det samma gäller om det finns fönster som vetter mot de offentliga platserna. Över-
blickbarhet och tillräcklig belysning är också faktorer som inverkar på upplevelsen 
av trygghet. Det är viktigt att undvika ”mörka hål” där gatubelysning saknas eller 
är trasig. Vid en omgestaltning av parken föreslås att arbeta med ljussättning, 
dels av fasaden av det gamla bostället, men också genom att belysa trädstammar 
och olika vattenelement. Förutom den rent dekorativa belysningen behövs god 
funktionsbelysning utmed gång- och cykelstråket och på lokalgatorna. Det behöver 
också finnas en god sikt och belysning vid gång- och cykeltunneln för att det ska 
vara möjligt att få en överblick och god uppsikt. Det är också en fördel om det finns 
möjlighet för de boende att ha en viss uppsikt över platsen, vilket innebär att det inte 
bör planteras en kompakt vegetation mellan bostäderna och tunneln.

Barnperspektiv
I  parken möjliggörs för en ny lekplats. Denna tillsamman med ett bullerskydd utmed 
järnvägen kan göra att området blir mer attraktivt för barn. Det behöver finnas 
skogar och lite vildare platser att leka på där barn kan använda sin egen fantasi. Det 
är bra om både barn och föräldrar tycker om att vistas på platsen så att det finns 
något för olika åldrar. Skogen på Doktorns backe lämpar sig väl för spontanlek och 
egna äventyr. Lekplatsen kan rikta sig till yngre och mellanstora barn, den kan gärna 
gränsa till skogsdungen på Doktorns Backe. Lekplatsen får gärna ha ett tema som 
knyter an till platsen, till exempel natur- och vattentema.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Se avsnittet under Genomförande, fastighetskonsekvenser.
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 
med utökat förfarande. Planen skickas ut på samråd och granskning för att ge 
möjlighet att påverka planförslaget innan antagande i kommunfullmäktige.

Genomförandetid
Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att det finns synnerliga skäl. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla men kan ändras 
eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad
byggrätt).

Huvudmannaskap/ansvarsfördelning
• Kommunen är huvudman för allmänna platser (gata, torg och park) och ansvarar 

för anläggning och iordningställande samt för drift och underhåll.  
• Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark. 
• Hässleholms Miljö AB är huvudman för VA-verksamheten för de allmänna 

ledningarna.
• Hässleholm Miljö AB är huvudman för renhållning och avfallshantering samt för 

fjärrvärmenätet i Hässleholms stad.
• E.ON Sverige AB är huvudman för eldistributionsnätet inom planområdet.

Avtal
Kommunen äger majoriteten av marken och därför kommer inget exploateringsavtal 
att upprättas. I den mån det finns en privat markägare . I den mån privat markägare 
får nytta i form av ny eller utökad byggrätt behöver avtal upprättas om fördelning 
av kostnaden för framtagande av detaljplanen. Tekniska förvaltningen svarar för 
framtagande av avtal om kostnadsfördelning. Kommer sådant avtal inte till stånd med 
någon viss fastighetsägare ska planavgift tas ut i bygglovsskedet. Mellan Trafikverket 
och kommunen kommer ett avtal upprättas för att reglera beröringspunkter i 
förhållande till järnvägen, främst avseende bullerskärmen och markreglering. I fråga 
om försäljning av kommunal mark för bebyggelse svarar Tekniska förvaltningen 
för detta t.ex. genom markanvisningstävling. Det exakta förfarandet bestäms efter 
antagen detaljplan.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsplan
Inom planområdet finns ingen gällande fastighetsplan och det föreligger inget behov 
av att upprätta fastighetsindelningsbestämmelser. Tomtindelning fastställd 1924-06-
27 finns. Den ska avregistreras för delen kvarteret Vänhem och Doktorn 1.  

► 
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Fastighetsbildning och övriga förrättningar
För detaljplanens genomförande krävs fastighetsregleringar. Fastighetsägaren ansöker 
om fastighetsreglering hos Lantmäterimyndigheten. Om kvartersmark styckas av 
krävs fastighetsbildning som bekostas av exploatören. Ledningar inom kvartersmark 
ska lämpligen tryggas genom servitut eller ledningsrätt, om det finns några. Vid 
användningen allmän plats har kommunen rätt att lösa fastigheter eller del av 
fastigheter som omfattas enligt taxa.  Nödvändiga gemensamhetsanläggningar och 
servitut ska bildas i samband med lantmäteriförrättning. 

Fastighetskonsekvenser 
Nedan redovisas möjliga konsekvenser av planförslaget på fastighetsnivå:

Förslag till fastighetsbildningar och övriga förrättningar
Se även förklarande bild på sidan 37.

Nr Från fastighet Till fastighet Kommentar

1 Hässleholm 87:50 Hässleholm 87:6 Fastigheten har tidigare inrymt en kiosk men ska nu ingå i 
Eckernfördeparken och kan därför föras över till Hässleholm 
87:6

2 Hässleholm 87:6
Doktorn 1

Ny fastighet Ny fastighet bildas, denna ska följa användningsgränsen för 
bostad/centrum i den nya detaljplanen.

3 Hässleholm 87:6
Doktorn 1

Nya 3D fastigheter Ny fastighet bildas för ändamålet parkering i plan 1-3 (och 
ev källarplan). Fastighet för centrumändamål bildas i botten-
plan. På parkeringshusets tak bildas en fastighet (eller flera) 
med ändamålet bostad som gäller i plan 4-6. Fastighetsplan 
från 19240627 akt 1183K-B4 upphävs.

4 Hässleholm 87:38 Ny fastighet Ny fastighet bildas för kvartersmark

5 Hässleholm 87:38 Ny fastighet Ny fastighet bildas för kvartersmark

6 Hässleholm 87:49 Ny fastighet Mark förs över till annan fastighet för att möjliggöra för en 
gång- och cykelbana. 

7 Hässleholm 87:38 Hässleholm 87:49 Mark som kan föras över till befintlig intilliggande fastighet

8 Hässleholm 87:38 Ny fastighet Ny fastighet bildas

9 Hässleholm 87:40 Hässleholm 87:38 Den norra delen av fastigheten som planläggs för park.

10 Hässleholm 87:39 Hässleholm 87:38 Den norra delen av fastigheten som planläggs för park.

11 Hässleholm 87:38 Hässleholm 87:39 Mark som kan överföras till fastighet eftersom den får 
samma markanvändning

12 Hässleholm 87:38 Ny fastighet E-området kan utgöra en egen fastighet som följer avgräns-
ning i den nya detaljplanen

13 Hässleholm 87:39 Hässleholm 87:39 Reglering som innebär att fastigheten minskar i storlek. Ny 
fastighetsgräns går mellan befintlig gångväg och parkom-
rådet för att avgränsning mellan kvartersmark och allmän 
platsmark ska vara tydlig. 

14 Hässleholm 87:40 Hässleholm 87:40 Reglering som innebär att fastigheten minskar i storlek. Ny 
fastighetsgräns går mellan befintlig gångväg och parkom-
rådet för att avgränsning mellan kvartersmark och allmän 
platsmark ska vara tydlig. 

15 Hässleholm 87:24 Hässleholm 87:38 Möjlig reglering, överföring av den smala remsan av Häss-
leholm 87:24 till Hässleholm 87:38 utmed Stattenavägen 
(fortsätter även utanför planområdet)
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16 Hässleholm 88:39 Hässleholm 88:33 Möjlig reglering av kommunal mark till Trafikverkets fastig-
het där järnvägsändamål ersätter naturmark.

17 Hässleholm 87:38 Hässleholm 88:33 Del av kommunal fastighet överförs till Trafikverkets fastig-
het för att rådande säkerhetsavstånd från spårinfrastruktur 
ska uppnås. För att Trafikverkets fastighet ska kunna 
underhållas behöver servitut bildas över parkmark (belastar 
87:38).

Servitut
• Officialservitut 1293K-07/8981 med ändamålet trädsäkring utmed järnvägen 

(cirka 13-15 meter brett) påverkas inte av detaljplanen. Uppförande av bullerskydd 
ska ske i samråd med Trafikverket och uppföras enligt deras föreskrifter.

• Officialservitutet 1293K-04/4661 med ändamålet väg för infart till Hässleholm 
87:49 från Folke Zettervals gata tas bort då fastigheten kommer att få direktutfart 
till ny lokalgata.

• Officialservitut 1183-5181 med ändamål väg tas bort då det ligger på lokalgata 
(Folke Zettervalls gata)

• Nytt servitut för att möjliggöra underhåll av Trafikverkets anläggning. Syftet med 
nytt servitut är att säkerställa en serviceväg för servicefordon över allmän plats, 
park fram till fordonsport i bullerskärm.

• Nödvändiga gemensamhetsanläggningar och servitut får upprättas till multihus.  

Ekonomiska frågor
Kostnads- och intäktsfördelning
Kostnader
• Upprättandet av detaljplanen och till denna tillhörande utredningar bekostas av 

Hässleholms kommun.
• Exploatören står för alla uppkomna kostnader i samband med exploatering, 

exempelvis flytt av ledningar/anläggningar,  anslutningsavgifter, bygglovavgifter 
och eventuella utredningar.

• Kommunen är huvudman för allmänna platser och bekostar anläggande och 
skötseln av nya lokalgator, gång- och cykelväg samt iordningsställande och skötsel 
av parkmark.

• Kommunen bekostar bullerskydd utmed parken, kostnad regleras i separata avtal. 
• Sanering av förorenad mark bekostas av markägaren Hässleholms kommun. 

Intäkter
• Kommunens intäkter består av försäljning av mark med nya byggrätter, 

nybyggnadskarta, bygglov, bygganmälan och husutsättning.
• Uthyrning av parkeringsplatser och parkeringsköp i parkeringshuset.
• Planavtal har inte tecknats med Hässleholm 87:49. Fastighetsägaren ska därför 

betala en planavgift, om en ny ansökan om bygglov görs, för all ny och befintlig 
byggrätt i bygglovsskedet. Planavgift gäller enligt plan- och bygglovtaxa för det år 
som ansökan om bygglov görs. 
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Tekniska frågor
En fördjupad geoteknisk undersökning har genomförts för att få en säkrare bild över 
föroreningarnas utbredning och hur dessa kan avhjälpas. Denna ligger som underlag 
för vidare sanering. Bullerskyddet inom planen ska ha port för servicefordon 
integrerat i bullerskyddet. 

Bullerskärm utmed järnväg
Utformning av bullerskärm utmed järnväg ska utformas enligt gällande standard 
och i samråd med Trafikverket. I bullerskärmen ska en fordonsport finnas som 
säkerställer Trafikverkets åtkomst till järnvägsanläggningen för service och underhåll. 
Utformning av fordonsport görs i samråd med Trafikverket. 

Förutsättningar
Bakgrund
Delar av planområdet saknar idag detaljplan. Området var i SJs ägor i cirka 100 år. 
Paradiset är av denna anledning utelämnat från flera av de större stadsplanerna, även 
om det fanns med i en plan från 1923 där det föreslås en utbyggnad av rutnätsstaden 
även öster söder om Tredje Avenyen.
Under slutet av 1980-talet och början på 1990-talet pågick ett intensivt planarbete 
för att se hur platsen skulle kunna bebyggas. En tävling utlystes och flera förslag 
på bebyggelsestruktur lämnades in. Inget av innehållet i dessa förslag har blivit 
realiserade eller föranlett någon detaljplan. Undantaget är den bebyggelse som 
möjliggjordes i ”Detaljplan för del av paradiset och Doktorns backe”, laga kraft 
2000-04-06, men denna omfattar inte området över järnvägsbostället eller resterande 
parkmark. I och med detaljplanen bebyggdes delar av Doktorns backe med 
flerbostadshusen söder om  Folke Zettervalls gata. 

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 februari 2013 att ge byggnads-
nämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Hässleholm 
87:38.  
Byggnadsnämnden beslutade den 9 april 2013 att ge stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta ett förslag till program för detaljplan.
Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om ändring av 
detaljplanen för kvarteret Doktorn 1 m fl. Stadsbyggnadskontoret föreslog att arbetet 
med att ta fram detaljplaner för del av fastigheten Hässleholm 87:38 och Doktorn 1 
m fl prövas samlat.
Byggnadsnämnden beslutade den 14 april 2015 att ge stadsbyggnadskontoret i upp-
drag att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med blandade funktioner 
inom fastigheterna Hässleholm 87:38 och Doktorn 1 m fl. Utökat planförfarande ska 
tillämpas.
Byggnadsnämnden avskriver uppdraget om program för Hässleholm 87:38 den 8 
september 2015 (§123) eftersom det gavs ett nytt uppdrag den 14 april 2015.
Byggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 (§160) att förslag till detaljplan 
fick samrådas med berörda. Den 27 januari 2021 (§6) beslutade Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden att reviderat förslag fick ställas ut på granskning.

► 
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I den nya (laga kraft 2020) fördjupningen av översiktsplanen för Hässleholm stad 
2030, föreslås planområdet som cityhandel, park och blandad stadsbebyggelse. Den 
fördjupade översiktsplanen är vidare ett planeringsunderlag där markområden prövas 
mot riksintressen. Detta planeringsunderlag är förenligt med aktuellt planförslag.  

Grönplan
Arbete pågår med att ta fram en ny grönplan för Hässleholm stad. Tidigare Grönplan 
(antagen 2002 av Kommunfullmäktige) över Hässleholms stad anger Doktorns backe 
som ett värdefullt punktobjekt (klass 2). Parkdelen utanför boställeshuset är klassad 
som klass 4, och naturremsan  utmed järnvägen och Doktorns backe som klass 4. 
De senare är också markerade som stadsdelspark/stadspark. Kopplingen under 
järnvägen via Stattenavägen i öst-västlig riktning är utpekad som befintligt grön- och 
cykelstråk. Östergatan föreslås bli ett nytt grönstråk. Eckernfördeparken (i dess 
dåvarande omfattning) är markerad som grannskapspark.

Detaljplaner
Planområdet omfattas av elva olika detaljplaner. Nedan redovisas planerna områdes-
vis. I texten beskrivs vilka detaljplaner som kommer att ersättas av den nya detalj-
planen och i vilken omfattning.

För att skapa en bättre överblick angående vilka planer som gäller var har planom-
rådet delats upp i ”den norra delen” och ”den södra delen”. De planer som lig-
ger i den norra delen är de som ligger norr om Kristianstadsvägen (inklusive 
Kristianstadsvägen). De planer som ligger söder om Kristianstadsvägen ligger i den 
södra delen. 

De gällande detaljplanerna redovisas i kronologisk ordning, med den senaste först. De 
planer som är av mindre omfattning visas inte i bild. Eftersom planerna har tillkommit 
under många olika decennium har de allt eftersom ersatts och överlappat varandra. 
Det innebär att vissa planer har en väldigt liten yta som fortfarande gäller. Där det är 
möjligt kommer den nya plankartan att ersätta de gamla för att undvika att små rester 
av en gammal plan blir kvar.

Södra delen: Paradiset, Doktorns backe, Järnvägsbostäderna
Den västra delen av planområdet utmed Kristianstadsvägen och järnvägen saknar 
detaljplan. Inom resterande del av området finns fyra gällande detaljplaner:

Cityhandel 

■ Befintlig blandad !itadsbebyi:gelse 

■ Parker 
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Kartan visar var de olika detaljplanerna är lokaliserade i planområdets södra del. Den svarta streckade linjen visar avgränsningen 

för den nya detaljplanen.

1.) Detaljplan för del av Paradiset och Doktorns backe, laga kraft 2000-04-06 (aktbeteckning 
1293K-P00/11). Planen anger bostadsändamål, centrumändamål, natur och park. 
De två järnvägsbostäderna skyddas mot förvanskning. Endast kvartersmarken för 
bostadsändamål (gulfärgat område) omfattas inte av planförslaget, resten av planen 
kommer att upphävas och ingå i den nya detaljplanen.

1

2

3

4

1
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2.) Detaljplan för GC-tunnel Stattenavägen - Kommendörsgatan, laga kraft 1995-03-15 
(aktbeteckning 1183-P95/0214). Planen omfattar ändamålet natur och gång och 
cykelpassage. Planområdet öster om järnvägen upphör att gälla med den nya 
detaljplanen.

3.) Ändring av detaljplan för del av Stattena, laga kraft 1972-03-15 (aktbeteckning 11-
HLM-476/72) Den del som omfattas av den nya detaljplanen är Backgatan och dess 
anslutning till Östergatan. Planens utformning överensstämmer inte helt med gatans 
verkliga placering.
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4.) Ändring av stadsplanen för del av Hässleholms stad, huvudsakligen utgörande område tillhörigt 
Statens järnvägars änke- och pupillkassa, laga kraft 1926-08-06 (aktbeteckning 1183K-
A11). Detaljplanen upphör i sin helhet med den nya planen. 

Norra delen: Doktorn 1 (Vänhems vårdcentral, Eckernfördeparken samt 
Frykholmsgatan och Godtemplaregatan, Kristianstadsvägen)
Inom den norra delen av planområdet omfattas sex detaljplaner. 

Ovan visas var de olika detaljplanerna är lokaliserade i den norra delen av planområdet. Avgränsningen för den nya detaljplanen är 

markerad med svart streckad linje.

5.) Detaljplan för Hässleholm 87:6, Frykholmskiosken, laga kraft 2010-01-19 (aktbeteckning 
1293K-P10/321). Planen anger ändamålet handel i en våning och skydd av träd. 
Genomförande tiden har gått ut. Detaljplanen ersätts i sin helhet av det nya 
planförslaget.

6.) Detaljplan för del av Kv Timmermannen mm, laga kraft 1990-12-13 (aktbeteckning 1183-
P90/0215/4). Den del av planområdet som omfattas av planförslaget anger ändamålet 
park,  parkering och lokalgata. Den del av detaljplanen som omfattar Frykholmsgatan 
och området öster om denna gata kommer att ersättas av planförslaget.

5
6

7

8

10

10

9
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7.) Ändring av stadsplan för del av stadsdelen Centrum Kv Vänhem, laga kraft 1978-08-21 
(aktbeteckning 11-HLM-701/78). Detaljplanen omfattar Kvarter Doktorn 1 samt 
parkeringsplatsen ut mot Kristianstadsvägen. Detaljplanen anger för dessa områden 
allmänt ändamål (A, beteckning som inte längre används) samt Trafik, parkering. Den 
övre delen av planområdet kommer att fortsätta att gälla, då den ligger utanför det 
aktuella planförslaget.

8.) Ändrad stadsplan för Tredje Avenyen mm, laga kraft 1964-03-04 (Aktbeteckning 1183K-
A89). Detaljplanen anger allmänplats gata för Kristianstadsvägen och Tredje Avenyn 
som löper parallellt med denna. Ingen ändring av ändamålet föreslås i planförslaget.

9.) Ändring av stadsplan för Kv 40 Vänhem och 42 Badaren, laga kraft 1957-07-11 (aktbeteckning 
1183K-A55. Detaljplanen anger ändamålet allmänplats, gata. Den del som omfattar 
Godtemplaregatan ersätts av planförslaget. Den gamla detaljplanen kommer att 
fortsätta att gälla som förut för del av Östergatan och Kvarter Badaren.

10.) Ändring av stadsplan för Hässleholm stad, laga kraft 1948-09-10 (aktbeteckning 1183K-
A33). Planen anger allmänplatsmark, gata, för Frykholmsgatan och Godtemplaregatan. 
Planen ersätts i dessa delar med den nya detaljplanen. 

Kommunala planeringsunderlag
Den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad antogs 2018 och vann laga kraft 
2020-01-20. Planförslaget strider inte mot gällande fördjupad översiktsplan. 
Övriga antagna strategier är grönstrategi, trafikstrategi, riktlinjer för bostadsförsörjning 
och VA-strategi. Pågående strategier är Naturvårdsstrategi och kulturmiljöstrategi. 
Övriga antagna planer är grönplan, trafikplan och bostad- & markförsörjningsplan. 

Riksintresse järnväg
Planområdet gränsar till riksintresse för järnväg och trafikeras av gods- och persontrafik. 
Nya järnvägsspår förväntas tillkomma mellan Lund-Hässleholm. Arbetsförslaget från 
Trafikverket (bild) anger utbyggnad i väster men planhandlingarna möjliggör för 
utbyggnad även om en alternativ dragning av spåret i öster blir aktuellt. Avståndet 
till järnvägen från planerad ny bebyggelse är ca 70 meter (77m från spårmitt) och 
befintlig park utgör en buffert däremellan. Bullerskyddet har 
en viss flexibilitet för placering. Tillgång till spårområdet och 
underhåll säkerställs med servitut och avtal mellan Trafikverket 
och Hässleholms kommun. När järnvägen väl etableras 
kommer järnvägsplan ersätta del av detaljplan. Inga byggrätter 
i plankartan förhindrar detta. Genomförd riskutredning har 
tagit höjd för ev. utbyggnad i öster och plankartan har författats 
så att utökade järnvägsspår inte resulterar i fara för människors 
hälsa och säkerhet.  Planförslaget har vidare utgått från den 
fördjupade översiktsplanen (laga kraft 2020) där markanspråket 
översiktligt prövats mot riksintresset och redogörs under kap 
Översiktliga planer  (s. 39). Utifrån ovan nämnda förutsättningar 
och den gällande funktionsbeskrivningen för aktuellt 
riksintresse bedöms inte riksintresset påverkas negativt av 
planförslaget.
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Historik
Byggandet av stambanan medförde stora förändringar i landet. För att återställa de 
förändringar som järnvägen och tågstationerna orsakade i landskapet, bildade SJ en 
egen trädgårdsverksamhet med sk växtdepåer. Dessa plantskolor skulle förse Sveriges 
järnvägar och stationer med växter. Området, som kallas för ”Paradiset”, hyste både 
planteringar och bostäder för järnvägsarbetare. Redan 1877 flyttade de första arbetarna 
in i ”Paradiset”. På 1880-talet flyttades, enligt uppgift, en byggnad från Älmhult till 
”Paradiset”. Byggnaden placerades längs med Kristianstadgatan och hyste lägenheter 
för järnvägsarbetarna. Huset har i folkmun fått namnet ”Kärringträtan”. På 1920-talet 
byggdes tre flerfamiljshus, ett strax öster om ”Kärringträtan” och två söder om. Det 
östra huset, bredvid ”Kärringträtan”, kallades för ”Gubbsämjan” Huset revs dock 
i mitten av 1980-talet då Kristianstadvägen breddades. Namnen är ett intressant 
tidsdokument om värderingar kring vilka drag som tillskrivs kvinnor jämfört med män. 
De andra två flerfamiljshusen var i SJ:s ägor ända fram tills 1983 då de såldes. Idag hyser 
samtliga byggnader i området lägenheter och föreningslokaler/verksamhetslokaler.
Kvarteret Vänhem ligger i planområdets norra del. Kvarteret är avskilt från Paradiset. 
Tidigare benämndes hela kvarteret Vänhem. Idag finns ett annat kvartersnamn, 
Doktorn 1, där vårdcentralen ligger idag. Kvarteret var ursprungligen bebyggt med en 
småskalig bebyggelse som låg spridd över hela kvarteret. Ingen av den ursprungliga 
bebyggelsen finns kvar idag. Tidigare låg här Ekstrandskagården, byggd på 1880-talet 
och riven 1982. Senare tillkom Eckernfördeparken, vars omfattning förändrats de 
senaste åren när området fått ytterligare bebyggelse. 

Topografi, landskap och vegetation 
Terrängen består av en relativt plan markyta i 
den norra delen av Paradiset och inom Vänhem. 
Markytan vid Doktorns backe är kuperad och 
utgör en höjd som är högre än de övriga delarna 
av planområdet. Inom Paradiset består markytan 
av gräs, samt av partier med buskar och träd. 
Området inom Vänhem består av i huvudsak 
av asfalterad yta, med undantag från en mindre 
remsa i den östra delen som är gräsbevuxen.
Utanför boställeshuset vid järnvägen finns 
en högstubbe med mulm. Mulm är viktig för 
förekomsten av sällsynta insekter. Stammen 
har hackspettsöppningar, som också kan 
fungera som boplats för andra fågelarter och 
fladdermöss.

En rödlistad art, vittåtel, som anges som sårbar (VU) antas växa i kanten av Backgatan 
vid vändplatsen. Det kan behövas hänsyn i skötseln för att hålla platsen något röjd 
för att undvika hög skuggande vegetation vilken skulle ha negativ inverkan på artens 
livsmiljö. Det finns flera bevarandevärda äldre träd, varav ett antal är skyddade i gällande 
detaljplaner. Det finns även fem stora lönnar i nordöstra delen av planområdet söder 
om Kristianstadsvägen. En av dessa har ett lägre skyddsvärde då den toppklippts och 
beskurits kraftigt i kronan. Ett annat av träden har skadad stam med ihåligt parti. 
Enligt bedömning av sakkunnig kan lönnen komma att behöva tas ner på sikt ur 

Bild tagen vid Doktorns backe



Planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem)45               

säkerhetssynpunkt. Norr om järnvägsbostället, finns flera träd som är värda att spara, 
bland annat en flerstammig bok. Det finns även ytterligare en högstubbe vid husets 
östra gavel. Mellan järnvägsbostäderna och ”Kärringträtan” finns äldre äpple-, päron- 
och körsbärsträd. Dessa träd omfattas inte av detaljplan idag.
Söder om boställeshuset finns flera björkar i anslutning till en liten höjd. På Doktorns 
Backe finns ett antal flerstammiga bokar, och äldre träd samt några tallar. Karaktären 
utmed järnvägen är vild och ger ett något ovårdat intryck med sly och det saknas även 
en tydlig struktur.

Trafik 
Den södra delen av planområdet nås via Folke Zettervalls gata och Backgatan. Dessa 
är inte sammankopplade utan de båda vägarna slutar vid varsin vändplats. Vänhems 
vårdcentral nås via Godtemplaregatan och  Frykholmsgatan. Fastigheten Hässleholm 
87:49 nås via en grusväg, planlagd som gång- och cykelväg i gällande detaljplan. 
Boställeshuset vid järnvägen nås även denna via grusvägen.
Inom planområdet finns en grusad gång- och cykelväg som är sammanlänkad med 
infarterna till området men som inte ansluter direkt över Kristianstadsvägen till 
Järnvägsgatan. Delar av gång och cykelbanan är belyst och det saknas belysning på 
vissa partier. Gång- och cykelväg finns också utmed Östergatan och på båda sidor om 
Kristianstadsvägen.

Parkering sker i markplan och det finns gott om parkeringsplatser som inte används 
fullt ut i planområdet.

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger inom 500 meter från Hässleholm C och resecentrum. Härifrån 
går regiontåg och pendeltåg som trafikerar Södra stambanan, Skånebanan och Mar-
karydsbanan. Samtliga stadsbussar och regionbussar stannar utanför stationen vid 
resecentrum.
Idag finns det hållplats för stadsbuss utmed Östergatan vid Backgatan. För den norra 
delen av planområdet finns närmaste hållplats vid Fisktorget.

Service
Planområdet ligger centralt i Hässleholm och stadskärnan tillhandahåller kommersiell
och vardaglig service i form av bibliotek, vårdcentral, butiker, restauranger, hotell, 
caféer eller banker. Längs med framför allt Frykholmsgatan och Vattugatan (norr om 
Andra Avenyen) finns lokaler i bottenvåningen för olika typer av service. Tillgång 
till offentlig service finns i form av kulturhus cirka 200 meter norr om planområdet, 
Tekniska skolan ligger cirka 800 meter norr om planområdet. En mindre förskola finns 
i direkt anslutning till planområdet och vårdcentral finns inom planområdet.

Geoteknik
Tyréns har på uppdrag av Hässleholms kommun utfört en geoteknisk undersökning 
av markförhållandena inom planområdet. Enligt denna består jordlagren i huvudsak 
(från markytan och nedåt) av matjord (mullhaltiga jordar) eller fyllning bestående av 
mull, grus, sand kol och tegel följt av naturligt avsatta sediment bestående av sand 
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och silt samt i enstaka punkter av sandmorän eller material av sandmoränkaraktär. 
Matjordens och fyllningens mäktighet varierar från 0,1 till 1,5 meter. De underliggande 
naturligt avsatta sedimenten består i huvudsak av sand men växellagring med silt 
förekommer frekvent. Generellt föreligger inte bärighets- och sättningsproblematik 
inom området. Grundläggningsförhållandena är relativt okomplicerade. Siltjorden 
kan dock vara svårhanterad vid schakt till större djup och vattenöverskott. För schakt 
eller terrasser under grundvattenytan skall grundvattnet först avsänkas till 0,5 meter 
under färdig terrass. Hårdgjorda ytor kan utföras utan förstärkning under förutsättning 
att den organiska jorden först bortschaktas. När konstruktionernas utformning och 
placering är fastställd bör kompletterande undersökningar utföras för att bestämma 
dimensionerande parametrar på individuella objekt.

Bebyggelse, kulturmiljö och fornminnen
Fornminne
Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Påträffas fornlämningar 
i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, 
genast avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

Byggnader och kulturmiljöer
I detta avsnitt redogörs kortfattat för de byggnader och miljöer som beskrivs i rapporten  
”Paradiset”, Hässleholm,  Beskrivningen och kulturhistorisk värderingen som togs fram 2016 av 
Regionmuséet i Kristianstad. För en utförligare beskrivning hänvisas till rapporten. 
Byggnader/park  enligt bokstäver A, B, C, D, E, F enligt karta sida 6.

Byggnad A, ”bostället”    
Byggnaden uppfördes troligtvis under början av 1860-talet och kom att användas 
som bostad för anställda på SJ och föreståndare för plantskolan. Huset är byggt i 1½ 
våningar med ljusgula putsade fasader och vita knutar.  Huset, som är byggt vid samma 
tidpunkt som doktorsbostället väster om järnvägsspåret, är en av Hässleholms äldsta 
byggnader och bör därför bevaras. Det har ett samhällshistoriskt och socialhistoriskt 
värde och visar hur Hässleholm tidigare sett ut samt järnvägens betydelse för orten. 
Siktlinjen mot Järnvägsgatan är viktig att bevara. Den slätputsade fasaden i ljus kulör, 
de smäckra träfönstren med rundad överkant och entrédörren med överljus på den 
norra fasaden är viktiga karaktärsdrag att ta hänsyn till.

Byggnad A, Boställets framsida, åt norrrBilden till vänster visar boställeshuset  och dess trädgård 
sedd från järnvägsgatan, bilden är tagen 1901. Bildkälla 
okänd.
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Byggnad B, ”Kärringträtan”
Längs med Kristianstadvägen ligger byggnad B. Byggnaden, kallad ”Kärringträtan”  
är, enligt uppgift, ditflyttad från Älmhult på 1880-talet. En övervåning på byggnadens 
mittenparti skall ha tillkommit 1917 och inreddes då med lägenheter. 2005 genomgick 
byggnaden omfattande renoveringar till följd av eftersatt underhåll.  Byggnaden har 
1½ plan med ett högre mittparti. Byggnaden har idag ett modernt uttryck. Dess 
utformning och placering är dock viktig att bevara då den har kontinuitet på platsen. 
Den skapar, tillsammans med 1920-talshusen, en bostadsmiljö som berättar vad som 
tidigare funnits på platsen och varför, vilket ger den ett social och samhällshistoriskt 
värde.    

Byggnad  C och D ”järnvägsbostäderna” 
Byggnad C och D ligger på Folke Zettervalls gata, söder om ”Kärringträtan”, 
och uppfördes på 1920-talet tillsammans med en tredje byggnad (den idag rivna 
”Gubbsämjan” som låg bredvid ”Kärringträtan”). Husen byggdes som bostadshus 
åt de arbetare som tjänstgjorde på järnvägen.  Husen är uppförda i två våningar 
med fasader av brunrött tegel murat med 4-skiftigt munkförband som bildar ett 
sicksackmönster på fasaden.  
Byggnaderna har arkitektoniska värden genom den strama mönstermurade 
tegelfasaden i mörkt tegel med inskjutna entrévalv och framträdande trappor. 1920-
tals fönstren av trä med spröjs är viktiga detaljer liksom dörrarna och små detaljer 
som lampor och trappräcken. Källarnedgången är ett tydligt inslag på fasaden och 
bör bevaras.  Husen har även socialhistoriska värden då det visar på hur befolkningen 
bodde under 1920-talet. Byggnaderna är mycket välbevarade och håller därmed ett 
värde. I gällande detaljplan (Laga kraft 2000-04-06) är de båda byggnaderna skyddade 
från rivning och förvanskning.

Bilden till vänster visar ”Kärringträtan” och den ena 
gaveln på ett av tegelhusen. Mellan husen syns att marken 
används som trädgård till bostäderna. Bilden är tagen på 
1940-talet. (Källa ”Hässleholm 100 år”, AM Tryck 
2014)

Byggnaden idag ”Kärringträtan” sedd från 
Kristianstadvägen.

Byggnad D till vänster, byggnad C till höger.Entré med trädörrar, byggnad D.
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”Växtdepån” (E)
”Växtdepån” har en kontinuitet på platsen sedan 1870-talet och verksamheten pågick i 
närmare 100 år. SJ startade sin verksamhet 1876 och höll på fram till 1973 då den lades 
ner. De spår som finns kvar efter växtdepån utgörs av bland annat löv- och fruktträd, 
planteringar och odlingsbäddar som berättar om platsens tidigare funktion. Den 
berättar även om järnvägens framdragning, dess status och påverkan på landskapet. 
Hässleholms växtdepå var den sista av SJs växtdepåer som lades ner och är, trots stora 
förändringar, till viss del fortfarande synlig i landskapet. 

Norr om bostället, mot Kristianstadsvägen, är den tidigare välplanerade trädgården 
insådd med gräs. De tidigare grusgångarna som syns på äldre kartor och fotografier 
är idag borttagna. Någon enstaka upptrampad stig finns dock.  Det finns några större 
lövträd, bland annat lönn, bok och en hängbjörk. 

”Doktorns backe” (F)
I de södra delarna av ”Paradiset” ligger Doktorns backe. Namnet härstammar från 
1800-talet då området sägs ha använts som beteshage åt doktorns häst. Doktorn hade 
ett boställe, doktorsbostället, väster om ”Paradiset”, på andra sidan järnvägen och 
som fortfarande finns kvar idag och som uppfördes vid ungefär samma tidpunkt som 
boställeshuset (A). Backen är så pass igenväxt att det främst är möjligt att promenera på 
stigarna som finns. Ändå har backen ett kulturhistoriskt värde genom dess namn och 
kontinuitet på platsen. Trots att delar av backen bebyggts med bostäder och använts 
för odling av SJ, har området behållit sin karaktär som skogsdunge. Här finns exempel 
på mycket stora och gamla björkar som kan vittna om platsens tidigare uttryck.

Kartan ovan är från 1870-talet och visar utformningen och användningen av ”Paradiset” i SJs regi. Lägg särskilt 
märke till parkens utformning med slingrande gångar både norr om boställeshuset och söder ut.

--------··· 
______ ___..---- ------
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Sammanställning av de kulturhistoriska värdena
”Paradiset” har genom sin kontinuitet på platsen kulturhistoriska värden. Det är 
en viktig plats som innehar olika berättelser och värden. Här finns kopplingar till 
Hässleholms historia, människorna som bodde i staden, SJs inverkan på samhället, 
arbetarnas vardag och järnvägens påverkan på landskapet. Platsen visar tydligt 
Hässleholms ställning som järnvägsknutpunkt då det var en av få platser i landet där SJ 
anlade växtdepåer. Det finns en stark koppling mellan området och Hässleholm, bland 
annat genom stråket bostället - Järnvägsgatan och närheten till järnvägen, vilket ger 
”Paradiset” ett lokalhistoriskt värde.

De tre områdena, ”Doktorns backe”, bostadshusen och växtdepån bildar tillsammans en 
yta med stor variation i uttryck. Var för sig berättar de olika berättelser, men tillsammans 
bildas en helhetsberättelse och en förståelse för området och delområdenas koppling 
till varandra.   Byggnaderna som finns på platsen; bostället, 1920-tals arbetarbostäderna 
och ”Kärringträtan” är alla viktiga inslag i området. Även stråken inom området är 
viktiga att bevara för att förstå platsen. 

Stadsbyggnadskontoret i Hässleholm oktober 2021

Marie Nilsson     Alexander Lindahl
planchef      planarkitekt
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BILAGOR 
Bullerutredning, Illustrationer
Sammanvägd bullerpåverkan, ekvivalent ljudnivå.

Bilaga 5 
Ekvivalentnivå 
Sammanvägd väg 
och järnväg 
år 2040 med skärm 
utmed järnvägen 
och Kristianstadvägen 
2 m över mark 
inkl fasadreflexer 
dB(A) 

<= 45 
45 < <=< 50 
50< <:=< 55 
55 < <= 60 
60< <= 65 

«=70 
«= 75 

Teckenförklaring 
- Vä!! 

- Järnväg 

D Bostad 

D ÖWiga b)t9g nader 

- St.ärm 

Trafikbuller väg och järnväg 
Kv Paradiset i Hässleholm 

U?pdragsnummer: 316546 (29:3491) 
Han dläggare: AK Nyb!Yg1 
2021-07-05 
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Maximal ljudnivå från Kristianstadvägen

Bilaga 6 
Maximalnivå 
Vägtrafik 
år 2040 skärm 
utmed järnvägen 
och Knstianstadvägen 
2 m över mark 
inkl fasadreflexe r 
dB(A) 

55< 
60< 
65< 
70 < 
75 < 
80< 
85< 

<= 55 
<= 60 
<= 65 
<= 70 
<= 75 
<= 80 
<= 85 

0 
Teckenförklaring 
- Våg 

- Jamvag 

□ Bostad 

D övriga byggnader 

- Skärm 

Uppdragsnummer. 316546 (293491) 
Handläggare_ AK Nyberg 
2021-07-05 
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Maximal ljudnivå från Järnväg

Bilaga 7 
Maximalnivå 
Järnväg 
år 2040 skärm 
utmed järnvägen 
och Knstianstadvägen 
2 m övermark 
inkl fasadreflexer 
dB(A) 

55< 
60< 
65< 
70< 
75< 
80< 
85< 

<= 55 
<= 60 
<= 65 
<= 70 
<= 75 
<= 80 
<= 85 

Teckenförklaring 
- Väg 

- J:imvag 

□ Bostad 

D Ovriga byggnader 

- Skam, 

Trafikbuller väg och järnväg 
Kv Paradiset i Hässleholm 

Uppdragsnummer. 316546 (293491) 
Handläggare. AK Nyberg 
2021-07-05 
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 Ljudnivå från Väg (40km/h) och Järnväg per våning
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Sanneringskostnad. 
Antagande enligt utreding 2017-07-21 
(s.21)

Tab 11 7 A t e n agan e r sanenng or V. ara ,se oc n em. d fö r.·· K P d . t h Vä h 
Område Yta (m2) Föroreningsgrad& Klassning Volym(m3) 

Diuo 
Kv. Vänhem 4200 80% ned till 2m MKM (KM-MKM) 5040 

IFA (MKM-IFA) 1680 
Kv Paradiset 9200 50% ned till 0,5m MKM (KM-MKM) 2070 

IFA (MKM-IFA) 30 

Följande avgränsningar i antagandena har gjorts: 
• Ingen provtagning har genomförts under befintliga byggnader. 
• Den eventuella föroreningssituationen under byggnader och ej provtagna områden 

är okända. 
• Schakt- och transportkostnader har inte inkluderats i beräkningen. 
• Föroreningarnas volymer är uppskattade. 

T. b /1 Rd . . a e 8. e ov1snmg av UDDS attade sanenngs ostna er ör V. än k k d fi K V h em oc V. arad1set hK P 

Kv Vänhem 

Klassning Volym eller antal Tonnage Kostnad kostnad prover 

MKM (KM-MKM) 5040 m3 6552 125 kr/ton 819000 

IFA (MKM-IFA) 1680 m3 2184 410 kr/ton 895440 

Analyskostnader 10 st 2600 kr/si 26000 

Kostnad Kv Vänhem 1 740 440 kr 

Kv Paradiset 

Klassning Volym eller antal Tonnage Kostnad kostnad 
orover 

MKM (KM-MKM) 2070 m3 2691 125 kr/ton 336375 

IFA (MKM-IFA) 30 m3 39 410 kr/ton 15990 

Analyskostnader 10 st 2600 kr/st 26000 

Kostnad Kv. 
378 365 kr 

Paradiset 

Total kostnad 2 118 805 kr 
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Gestaltnings av multihus, Stadstudio
Nuvarande granskningsförslag föreslår parkering i de tre nedersta våningsplanen och bostäder i de tre översta 
våningsplanen. Illustrationerna nedan är från ett tidigare gestaltningsförslag och visar därför parkering i de fyra 
nedersta våningsplanen och bostäder i de två översta våningsplanen. 
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Granskningsutlåtande  
    

Detaljplan för  
 

Hässleholm 87:38 m.fl, (Paradiset) 
 

Hässleholm 
Hässleholms kommun 
Skåne län                 Dnr:  2015-256 

 
 

Detaljplanen har varit på tillgängligt för granskning under tiden 2021-02-08 – 2021-03-01 
enligt Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 2021-01-27, § 6.  
 

Detaljplanen har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Under granskningen har 
detaljplanen funnits tillgänglig i stadshuset i Hässleholm samt på kommunens hemsida 
www.hassleholm.se/dp.  
 

Synpunkterna har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och 
lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns tillgängliga på miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Beträffande synpunkter som kommit in skriftligen under samrådet samt miljö- och 
stadsbyggnadskontorets ställningstagande till dessa hänvisas till samrådsredogörelsen. 

 

Följande har inkommit med yttrande: 
 
 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA:  
Länsstyrelsen i Skåne län  med synpunkter 
E.ON Energidistribution AB  med synpunkter 
Trafikverket   med synpunkter 
Försvarsmakten   utan synpunkter 
Telia Company Skanova  utan synpunkter 
Region Skåne   utan synpunkter 
 
KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
Hässleholm Miljö AB    med synpunkter 
Räddningstjänsten   med synpunkter 
Socialförvaltningen   med synpunkter 
Lantmäteriet   med synpunkter 
Tekniska förvaltningen   med synpunkter 
Miljöavdelningen   med synpunkter 
Kommunledningsförvaltningen/Fiberavdelningen utan synpunkter 
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FASTIGHETSÄGARE, FÖRENINGAR, BOENDE MED FLERA: 
Liberalerna Hässleholm   med synpunkter 
Kärnalliansen    med synpunkter 
Ägaren till fastigheten Lärkan 6    med synpunkter 
Hyresgäst Lustgården 1    med synpunkter 
Byggnadsföreningen Medborgarhuset upa i Hässleholm med synpunkter 
Föreningen Hållbara Hässleholm, ej sakägare  med synpunkter 
Privatperson 1, ej sakägare    med synpunkter 
Privatperson 2, ej sakägare    med synpunkter 
Privatperson 3, ej sakägare   med synpunkter 
Privatperson 4, ej sakägare   med synpunkter 
Privatperson 5, ej sakägare   med synpunkter 
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STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att planhandlingarna inte har visat att marken är 
lämplig för föreslagen markanvändning med hänsyn till riksintresse för kommunikationer, hälsa 
och säkerhet - buller, risker från farligt gods, markföroreningar, risk för översvämning och 
miljökvalitetsnormer för vatten. Mot bakgrund av detta kan Länsstyrelsen komma att kalla in 
planen för prövning enligt 11 kap. PBL. 
 
Redogörelse för ärendet 
Planhandlingarna anger att detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra 
bebyggelse med blandade funktioner samt utveckling av befintliga grönområden med cirka 
175 nya bostäder, vårdcentral, lokaler, centrumfunktioner, parker och ett parkeringshus. 
 
Planområdet ligger strax söder om Hässleholms centrum utmed järnvägen. 
Området används idag som park, för bostadsändamål, föreningsverksamhet, företagande, 
viss kommunal verksamhet samt parkering. På Doktorn 1 ligger Vänhems vårdcentral samt 
en parkeringsplats. Norr om vårdcentralen ligger Eckernfördeparken. 
 
För området gäller fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad 2018. Enligt 
översiktsplanen är området utpekat som befintlig blandad bebyggelse. Kommunen 
gör bedömningen att planförslaget är förenligt med översiktsplanen. 
 
Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande och gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som 
avses i 6 kap. MB. 
 
Planförslaget har varit på samråd våren 2017. Länsstyrelsen yttrade sig angående 
Riksintresse för kommunikationer, järnväg, Hälsa och säkerhet - buller, marföroreningar, risk 
för översvämning samt risk för olyckor. 
 
Planområdet har sedan samrådet utökats till att även omfatta del av järnvägen och 
mark för tågtrafikens behov i väster och tar där mark i anspråk för bulleråtgärder. 
Bostället har fått en ändamålsbestämmelse (centrumändamål). Planbestämmelser 
kopplade till buller har ändrats. En inbyggd transformatorstation möjliggörs inom 
bostadsändamål. En ny bullerutredning och dagvattenutredning har tagits fram. 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 
kap. plan- och bygglagen. 
 
Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB – Södra stambanan 
Länsstyrelsens synpunkter avseende riksintresset för kommunikation kvarstår sedan 
samrådet. Planområdet gränsar till Södra stambanan som är en kommunikationsanläggning 
av riksintresse. Befintliga och planerade järnvägar av riksintresse ska avseende såväl 
anläggningen som dess influensområde skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen, det vill säga vidmakthålla och bygga järnväg 
samt bedriva järnvägstrafik. 
 
Planen omfattar förslag till ett 4 meter högt bullerskydd inom Trafikverkets 
järnvägsfastighet där kontaktledningsbryggor för järnvägen är placerade. 
Bullerskyddet ska placeras och utformas så att gällande elsäkerhetsföreskrifter följs. 
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Enligt Trafikverkets föreskrift TRV 2014-0505 innebär det att bullerskyddet ska 
placeras så att varje punkt på bullerskyddet är minst 5 meter från spänningsförande 
del i järnvägsanläggningen, vilket inte uppfylls med planförslaget. 
 
Planförslaget innebär även att befintlig byggnad utmed järnvägen (Bostället) belägen 
på ej planlagd mark, och ca 10 meter från spårmitt, planläggs för centrumändamål, 
med bestämmelsen att byggnaden inte får rivas. I funktionsbeskrivningen för 
riksintresset ingår utbyggnad av stambanan med två ytterligare spår. Kommunen har 
i planhandlingen inte visat att planförslaget är förenligt med en utbyggnad av Södra 
stambanan till fyra spår. Planförslaget innebär att en byggrätt ges inom ett område 
som kan behöva säkras för framtida utveckling av järnvägen som riksintresse samt 
för räddningsinsatser utmed järnvägen. 
 
Länsstyrelsen anser med hänvisning till ovanstående att planförslaget kan innebära 
påtaglig skada för riksintresse för kommunikation- järnväg. 

 
Risk för översvämning 
Länsstyrelsen utläser av planhandlingarna att befintliga hus inom området söder om 
Kristianstadvägen pumpas och källare därför ej får uppföras. Dessutom framgår att 
höjdsättning av mark är avgörande för att inte skada bebyggelse, både befintlig och 
planerad, avseende översvämningsrisken. Länsstyrelsen konstaterar att höjdsättning 
saknas på plankartan. Höjdsättningen behöver bl a beakta frågan kring att vägarna 
måste vara farbara i samband med skyfall så att det finns möjlighet till evakuering. 
Länsstyrelsen ser även behov av bedömning av eventuell inlåsningseffekt av 
dagvatten som kan uppstå i samband med byggande av bullerskydd. 
 
I plankartan framgår fel laghänvisning gällande utformning av allmän plats. 
Hänvisning bör ske till 4 kap. 12§ p1 PBL gällande fördröjningsytan. Dessutom 
behöver bestämmelsen Fördröjningsyta1 följas upp med villkor under rubriken 
Administrativa bestämmelser med 4 kap. §14 4 p PBL då fördröjningsytan utgör ett 
skydd mot översvämning. Med tanke på markens beskaffenhet och risk för 
översvämning råder Länsstyrelsen att även ange exploateringsgrad/andel hårdgjord 
yta i plankarta och komplettera upp exploateringsgraden med marklov enligt 4 kap. 
15 p 3 PBL med hänvisning till 9 kap. 11 och 12 §§ PBL.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Området ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att dagvattenhanteringen inom och 
i anslutning till planområdet särskilt behöver beaktas med tanke på risk för översvämning, 
eventuella markföroreningar samt vilken recipient som är aktuell och dess status. 
Redovisning saknas av hur planförslaget kan komma att påverka miljökvalitetsnormerna 
för vatten i förhållande till de recipienter som anges i dagvattenutredningen. I det fortsatta 
planarbetet förutsätts därför att detta redovisas och att de delar av dagvattenutredningen 
som har relevans för höjdsättning och påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten infogas 
i planbeskrivningen. Eventuella nödvändiga planbestämmelser ska regleras på plankartan. 
Det ska av planhandlingarna framgå om genomförandet av detaljplanen kan orsaka en 
försämring av statusen för en vattenförekomst, eller äventyra uppnåendet av god 
status/god potential hos berörd vattenförekomst. 
 
Då kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen, oavsett vilken mängd eller av 
vilken kvalitet, kan kommunen behöva säkerställer ytor för dagvattenhanteringen 
om det är en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna kan följas. Det är lämpligt 
att kommunens miljönämnd, som är tillsynsmyndighet för dagvatten, deltar i 
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planläggningen så att dagvattenhanteringen sker där det är lämpligt samt att 
eventuella åtgärder som behövs är förenliga med planen. 

 

Hälsa och säkerhet - buller 
Bullerskydd i relation till järnvägen 
Länsstyrelsen menar att det är oklart om bullerskyddet så som redogörs för i aktuell 
handling är genomförbart med hänsyn till Riksintresse för kommunikationer (se 
synpunkter under riksintresse för kommunikationer). Länsstyrelsen konstaterar att detaljplanen i 
dess nuvarande utformning är avhängig att bullerskärmen placeras inom samt i direkt 
anslutning till Trafikverkets fastighet och järnvägsanläggningen. Det framgår inte om detta 
är möjligt utifrån fortsatt vidmakthållande och utveckling av järnvägsanläggningen och 
järnvägstrafiken. 
 
Då bullerskyddet utgör en förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen behöver det 
villkoras för att markens ska bli lämplig för sitt ändamål. Detta kan inte hänskjutas till 
efterföljande prövning utan behöver säkerställas i detaljplan. 
 
Av den anledningen är bullerfrågan inte löst och det framgår inte hur marken ska kunna bli 
lämplig för sitt ändamål och samtidigt säkerställa riksintressets anspråk. 
 
Redovisning av bullersituationen 
Länsstyrelsen saknar bullerberäkning för samtliga våningsplan gällande bostäder (B1- 
bostäder ska finnas i vån IV, V och VI) som i bilaga (s.54) har nummer 38 till och med 42. 
 
Planhandlingen redovisar beräknade bullervärden från en bullerutredning för trafik från 
väg och järnväg år 2040, både med och utan bullerskydd i olika höjder längs järnvägen och 
Kristianstadsvägen. Kommunen nämner i planbeskrivningen att det inte går att klara 
riktvärdena vid alla fasader även med en hög bullerdämpande skärm, då de maximala 
bullernivåerna från vägtrafiken är mycket höga. Kommunen menar att detta ställer höga 
krav på rumsfördelning, fasader och fönsters dämpning. Länsstyrelsen kan inte utifrån 
detta avgöra om planbestämmelsen avseende Minst hälften av bostadsrummen ska lokaliseras mot 
bullerskyddad sida ( 4 kap. 11 § 1 st. 3 p. PBL) är tillräcklig för att klara bullerförordningen. 
 
Länsstyrelsen vill informera om att Länsstyrelsen inte anser att ljudfönster är en godtagbar 
lösning. Inte heller att skärma hela eller delar av fasaden genom att skapa en dubbelfasad 
med hjälp av täta loftgångar, glasskiva utanför fönster, glasade fasader eller liknande lokala 
skyddsåtgärder för att uppnå riktvärden vid den fasaden. Riktvärdena anges vid fasad. Den 
beräknade bullernivån förändras inte av om ett fönster kan öppnas eller ej. Ljudnivån ska 
räknas vid fasad utan glas framför fasaden eller liknande. 
 
Hälsa och säkerhet - risker för olyckor 
Säkerhet och hälsa är ett väsentligt intresse som måste beaktas i den fysiska planeringen. 
Det är viktigt att ha en klar situationsbild över de risker som föreligger i redan befintliga 
bebyggelsemiljöer. När ny bebyggelse eller annan markanvändning planeras intill stråk där 
farligt gods transporteras, behövs tydlig analys och beskrivning av de risker som föreligger. 
 
Enligt planhandling är närmsta föreslagna bostäder belägna 65 meter från spårområdet. 
Planhandlingarna hänvisar till riskutredning med rekommenderade skyddsavstånd 
framtagen till den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad (2020) gällande 
riskavstånd till järnväg. Länsstyrelsen menar att detta är generella bedömningar och att en 
platsspecifik bedömning bör göras kopplat till farligt gods och föreslaget ändamål 
(bostäder och centrumändamål). Redovisning ska göras av eventuella krav på 
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skyddsåtgärder och dessa måste i så fall säkerställas genom planbestämmelser. Detta är 
oberoende av om bebyggelsen är befintlig eller inte eftersom planläggning innebär en ny 
lämplighetsprövning. Planbeskrivningen redogör heller inte platspecifikt för hur föreslagen 
markanvändning påverkar Södra stambanans möjligheter att fortsättningsvis frakta farligt 
gods och hur farligt gods kan påverka föreslagen markanvändning (se även under rubriken 
riksintresse för kommunikationer). Kommunens miljönämnd har i samrådsredogörelsen gjort 
en likvärdig bedömning. 
 
Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för att planen, med dess nuvarande redovisning 
och bestämmelser, blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 
 
Bostället - centrumändamål 
I samrådsskedet var Bostället invid järnvägen planlagd som park och given 
varsamhetsbestämmelserna q1 och k1. I granskningsskedet har Bostället tillförts en 
ändamålsbestämmelse C – Centrum och således en byggrätt som måste prövas utifrån bl.a. 
närheten till järnvägen. Länsstyrelsen har av denna anledning synpunkter i 
granskningsskedet. Länsstyrelsen konstaterar att centrumändamålet med byggrätt ligger 
cirka 10 meter från närmsta spårmitt. 
 
Länsstyrelsen menar att avåkningsskyddet i kombination med föreslaget bullerskydd kan 
påtagligt skada riksintresse för kommunikationer. Av denna anledning så går det inte att 
säkerställa ut riskhänsyn att Bostället kan göras lämplig för centrumändamål (se vidare under 
rubrik riksintresse för kommunikationer). Länsstyrelsen noterar även att planbestämmelsen M1- 
Avåkningskydd inte omfattas av villkor. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att granskningshandling inte redogör för när planuppdrag gavs 
dvs. detaljplanen påbörjades. Länsstyrelsen utgår från att planuppdraget påbörjades innan 
de nya planbestämmelserna började gälla varpå Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 4.3 med gällandeperiod 2015-01-02 - 2020-09-30 bör 
vara de planbestämmelser som detaljplanen använder sig av och åsyftar. I dessa allmänna 
råd delges att C- centrumändamål möjliggör hotell och vandrarhem. Centrumändamålet 
möjliggör bland annat servering som uppmuntrar till mer än tillfällig utomhusvistelse i 
närheten av där farligt gods transporteras. Länsstyrelsen menar att detta ändamål ska 
prövas lämpliga gentemot de risker som järnväg medför utifrån farligt gods. 
 
Risker - elektromagnetiska fält från transformatorstationer 
Länsstyrelsen utläser av plankarta att en inbyggd transformatorstation möjliggörs 
inom Vänhem där Parkeringshus, centrumändamål och bostäder avses samlokaliseras. 
Denna planbestämmelse har tillkommit i granskningsskedet. Handlingarna bör därför 
kompletteras avseende anläggningarnas elektromagnetiska fält samt eventuellt annan risk 
för olycka kopplad till inbyggd transformatorstation. Detta särskilt med tanke på 
planförslaget ger byggrätt för bostäder direkt intill/ovanpå byggrätt för 
transformatorstationen. Behov av att eventuellt säkerställa ett byggnadsfritt avstånd till 
elanläggning avseende elektromagnetiska fält ska ske med begränsning av byggrätten på 
plankartan. 
 
Vibrationer 
Länsstyrelsen saknar redogörelse för vibrationer då bostäder planeras nära järnväg. 
Planförslaget behöver kompletteras med underlag som visar att vibrationsnivåerna är 
acceptabla, alternativt hur acceptabla nivåer kan uppnås. Utgångspunkten behöver 
vara att riktvärdet 0,4 mm/s vägt RMS ska klaras. Kommunens miljönämnd har i 
samrådsredogörelsen gjort en likvärdig bedömning. 
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Hälsa och säkerhet - markföroreningar 
När Länsstyrelsen yttrade sig 2017 fanns två översiktliga undersökningar som underlag. Då 
framgick det att kompletterande undersökningar skulle utföras. I det nu insända materialet 
för 2021 framgår inte om nya undersökningar har utförts. Kunskapen om 
föroreningssituationen är densamma som 2017. Det är relativt få punkter över stora 
områden och man har konstaterat att föroreningar är kopplade till fyllningen. I 
Planbeskrivningen framgår vid karta på sid 27: ”De punkter som överskrider respektive gränsvärde 
är markerade samt de punkter som visat på halter lägre än ringa risk (läge är ungefärligt). Provpunkter 
är enskilda borrhål och förorening kan finnas på fler ställen än vad bild illustrerar.” 
 
Det är viktigt att framhålla att Naturvårdsverkets generella riktvärden inte är några 
gränsvärden. Halter över riktvärdet för KM (känslig markanvändning) kan förekomma 
utan att risk föreligger och därmed inget behov av åtgärd. Detta bedöms i en 
riskbedömning (enligt Naturvårdsverkets definition i rapport 5977). Därutöver kommer att 
i fyllning är föroreningarna nästan alltid slumpmässigt förekommande och det går inte att 
förutsäga var höga halter kan finnas. Länsstyrelsen menar att med nuvarande 
undersökningar som underlag går det inte att avgöra hur förorenat området är, om det 
föreligger risk vid bostadsbyggande och om det i så fall finns ett åtgärdsbehov. Det går inte 
heller att bedöma hur stort ett sådant åtgärdsbehov skulle vara och vad det skulle kunna 
kosta. 
 
I planbeskrivningen på sidan 25 framgår att ”förorenade fyllnadsmassor måste avlägsnas”. Som 
nämnts ovan går storleken på detta avlägsnande och behovet av att det sker, inte att 
uppskatta och bedöma. 
 
Dessutom föreslås stadsodling enligt planbeskrivning inom ändamålet Park vilket kräver 
att marken är lämplig för detta. 
 
Finns det eller har det funnits byggnader inom planområdet som antingen är uppförda, 
renoverade eller omfogade mellan år 1953-1973 så föreligger risk att PCB förekommer i 
mark. Detta behöver tas hänsyn till i den historiska genomgången av området och i 
eventuella provtagningar av mark. Även om PCB sedan dess har avlägsnats från 
byggnaderna (i enlighet med PCB-förordningen) kan det ha spridits till fasadnära mark. 
Länsstyrelsen menar att kommande planhandlingar behöver kompletteras med uppgifter 
om hur kommunen bedömer risken för PCB i mark samt om kommunen bedömer att det 
finns behov av avhjälpandeåtgärder för att göra marken lämplig. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att frågan om markföroreningar inte har utretts och redovisats 
tillfredsställande. Det ska av planhandlingarna och utredning framgå vilka 
markföroreningar som är aktuella inom området och vilka efterbehandlingar som krävs för 
att göra marken lämplig för ändamålet, vilket saknas. För att använda bestämmelsen i 4 
kap. 14 § punkt 4 PBL ska det vara säkerställt att marken genom avhjälpandeåtgärder blir 
lämplig för sitt ändamål, samt att avhjälpandeåtgärderna är realistiska och genomförbara. 
Åtgärderna ska vara så preciserade att det är möjligt för den enskilde fastighetsägaren att 
förutsäga vilka fysiska åtgärder som krävs och hur mycket de kan kosta. 
 
Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för att planen, med dess nuvarande redovisning 
blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet gällande markföroreningar. 
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Länsstyrelsens rådgivning 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag enligt 5 
kap. plan- och bygglagen. 
 
Nya stambanor 
Hässleholms kommun omfattas av utredningsområdet för en ny stambana Hässleholm-
Lund, som utgör del av en framtida järnväg av riksintresse på sträckan Jönköping-Malmö. 
Trafikverket genomför en lokaliseringsutredning för den nya stambanan på delen 
Hässleholm-Lund, och planerar att lämna in rangordnade lokaliseringsalternativ år 2023 till 
regeringen för tillåtelseprövning. När det finns en fastställd korridor för den nya 
stambanan får denna status som planerad järnväg av riksintresse, d v s blir ett riksintresse i 
egentlig mening i den fysiska planeringen. 
 
Trafikverket har i början av 2021 till samråd 3 i lokaliseringsutredningen tagit fram 
förslag till 6 lokaliseringsalternativ för den nya stambanan, med två olika stationslägen i 
Hässleholms kommun, centralt läge och Finja väst. Det aktuella planområdet ligger inom 
de lokaliseringsalternativ som omfattar en station för den nya stambanan i centralt läge i 
Hässleholm. Innan det finns ett beslutat lokaliseringsalternativ, bör inte ut eller -
tillbyggnad av befintlig bebyggelse i detta område göras, med hänvisning till det framtida 
riksintresset. Det är i de flesta fall rimligt att acceptera förtätning i områden med befintlig 
bebyggelse. Men då planområdet inkluderar del av lokaliseringsalternativen för ett centralt 
stationsläge menar Länsstyrelsen att kommunens planläggning bör invänta regeringens 
tillåtlighetsprövning. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 
genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 
 
Information om fornlämningar 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att under underrubriken Fornminne bör lagen om 
kulturminnen ändras till kulturmiljölagen. 
 
Information om skyddsrum - förordning (2006:638) om skyddsrum 
5 kap. 1 § 5 kap. och förordning (2008:1021) 
Länsstyrelsen har kunskap om att det inom Kv. Doktorn 1 finns ett skyddsrum som 
kan påverkas av planförslaget. Aktuellt skyddsrum inom Doktorn 1 rymmer 60 
platser och har skyddsrumsnummer 164663-9 och teknisk regel TB74. Planhandlingarna 
redogör inte för att skyddsrum finns samt hur dess funktion och tillgänglighet ska kunna 
fortgå. Det framgår inte heller om avsikten är att bevara skyddsrummet eller att avveckla 
det. Om genomförandet av detaljplanen förutsätter att skyddsrummet avvecklas helt krävs 
det särskilda skäl. Alternativt att skyddsrummet avvecklas på den aktuella platsen och 
ersätts inom fastigheten. 
 
Utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) handbok Skyddsrum 
SR 15 utgör Hässleholm skyddsrumstätort. Skyddsrumstätorterna är uppdelade i A- 
respektive B-områden där A- områdena avser de områden på orten där 
befolkningstätheten är som störst och där skyddsrumsbeståndet bör vara särskilt 
prioriterat. Även i dessa områden bör försiktighet iakttas när det gäller avveckling av 
befintliga skyddsrum. I regel ska skyddsrum dock vara kvar och får endast i undantagsfall 
avvecklas och då om det finns särskilda skäl för det. 
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Om skyddsrumsfrågan inte är avgjord inom planprocessens ram kan detaljplanen bli 
verkningslös i vissa delar eller i sin helhet om ansökan avslås efter att detaljplanen 
antagits. Därför råder Länsstyrelsen att skyndsamt ansöka om avveckling om 
planförslagets avsikt är att avveckla skyddsrummet samt invänta beslut innan 
detaljplanen går till antagande. 
 
Om kommunen avser att avveckla skyddsrum behöver de skicka in ansökan om 
avveckling till MSB. Ansökningsblankett och mer info om avveckling finns i länken 
här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civiltforsvar/ 
befolkningsskydd/skyddsrum/avveckling-av-skyddsrum/ . Om byggnaden med 
skyddsrummet i ska rivas ska rivningslov samt information om den planerade 
användningen av fastigheten bifogas till ansökan. 
 

 
 
Kommentar:  
RI kommunikationer, Järnväg  
Enligt Trafikverkets nuvarande underlag för Nya stambanor anges att korridoren 
för nytt järnvägsområde (grön) sträcker sig på den västra sidan om befintliga spår. 
Utifrån förutsättningarna att det finns bebyggelse söder om planområdet samt att 
centrum är mer utbyggt norr om planområdet, längs den östra sidan av järnvägen, 
har Hässleholms kommun bedömt det som mindre sannolikt att ny utbyggnad av 
spår sker på den östra sidan. Trafikverkets aktuella material är dock ett 
arbetsdokument och förutsättningarna kan komma att ändras. Därför utgör 
parkområdet en buffert på ca 70 meter mellan befintligt spårområde och 
föreslagen bostadsbebyggelse (77 meter från befintlig spårmitt). Denna buffert 
bedöms skapa flexibilitet om det behövs utökat markanspråk för Nya stambanor 
eller ett eventuellt framtida dubbelspår för Södra stambanan. Föreslagen byggrätt i 
parken (centrumändamål) har utifrån denna argumentation tagits bort från 
planförslaget och påverkar inte riksintresset för kommunikationer, järnväg.   
 

 
Källa: Trafikverket (lokaliseringsalternativ, grön 
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Planbestämmelser med koppling till järnvägen (RI) som justeras är: 
- Bullerskyddet uppe på järnvägsbron stryks i plankarta då detta kommer för nära 

strömförande del och innebär en försvårad konstruktionslösning. 
- Bullerskyddet utmed järnvägen har, efter samråd med Trafikverket, flyttats in på 

kommunal mark så att uppförandet ska kunna utföras enligt gällande 
elsäkerhetsföreskrifter. 

- Byggrätt för befintligt Boställeshus (C) i park utgår.  
- Planbestämmelse för avåkningsskydd utgår då byggrätt (C) tas bort.  
- Planbestämmelsen m1 (bullerskydd) tas bort i sin helhet inne på Trafikverkets 

fastighet. 
- Järnvägsfastigheten utökas där ledningsstolpar idag står på kommunal mark.  En 

fastighetsreglering ska genomföras och avtal tecknas mellan kommunen och 
Trafikverket. 
 

Bullerskyddet utmed järnvägen har placerats på kommunal parkmark vilket skapar 
förutsättningar att hålla föreskrivet avstånd till spänningsförande del längs järnväg 
och för att möjliggöra underhåll. Utmed del av spårområdet utökas Trafikverkets 
fastighet något och säkerställer därmed att spänningsförande installation står inom 
den egna järnvägsfastigheten. 
 
Därutöver kompletteras planbeskrivningen under Förutsättningar med en beskrivning 
av riksintresset järnväg och hur kommunen avser tillgodose intresset. 
 

 
Buller  
Det centrala läget i Hässleholm och närheten till järnvägsspår och vägtrafik innebär att 
planområdet är bullerutsatt. De planmässiga åtgärderna, med aktuella bestämmelser, visar att 
området är lämpligt att bebygga med bostäder. Höga bullernivåer är i vissa fall fortfarande 
närvarande. Enligt Boverkets avstegsfall gäller: ”Även då ljudnivån överstiger Leq 65 dBA 
kan det finnas synnerliga skäl att efter avvägning gentemot andra allmänna intressen 
tillåta bostäder”. Sådana skäl kan vara bebyggelse i centrala delar av städer, vid komplettering 
av befintlig bebyggelse längs kollektivstråk mm. Dessa skäl anses tillämpbara för denna 
förtätning.  
 
En uppdaterad bullerberäkning har tagits fram 2021-08-10 som visar situationen för samtliga 
bostadsvåningar i planförslaget (se planbeskrivning sid 54). ”Det kan konstateras att inte ens 
med mycket höga bullerdämpande skärmar kan man klara riktvärdena för ny 
bostadsbebyggelse vid samtliga fasader, dock klaras riktvärdena för små (<35kvm) lägenheter 
överallt”. Detta gäller även efter de förändringar som presenteras i antagandeförslaget och i 
uppdaterad bullerutredning (20210810, sid 10).  
 
Planbestämmelsen reglerar att ”minst hälften av bostadsrummen ska vara lokaliserade mot 
ljuddämpad sida eller ska bostad vara mindre än 35 kvm”. Genom att villkora startbesked för 
bebyggelse med att bullerskärm ska ha uppförts och med ovan nämnda planbestämmelse 
innehålls gällande riktvärden för buller vid bostäder inom hela planområdet.  
 
Utformningen av bullerskärmar mot järnväg och väg ska utföras enligt gällande standard och 
i samråd med Trafikverket.  

 
Bullerskyddet på bron, inne på Trafikverkets fastighet utgår från planområdet enligt 
Trafikverkets önskemål.  
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Risk för olyckor.  
 
Bostället (befintlig byggnad i anslutning till spår) föreslås att enbart förses med q-skydd. 
Bestämmelsen C – Centrumändamål utgår för att varaktig vistelse inte ska förekomma i 
anslutning till spårområdet.  
En riskutredning har genomförts (2021-10-06) inför antagandet av detaljplanen. Slutsatsen är 
gjord i två delar.  
- Ett utifrån befintliga förhållanden, och befintligt planförslag (utan utbyggnad av spår).  
- Ett utifrån förhållandet att järnvägen byggs ut i öster.  
 
Resultatet för det första alternativet är att planen utifrån befintlig placering av spår behöver 
skyddsåtgärd där det säkerställs att bullerskyddet ansluter tätt till marken för att förhindra att 
brandfarliga vätskor flyrer ut. Centrumverksamheten invid spår utgår. Detta uppfyller 
planhandlingarna.  
 
Resultatet för det andra alternativet, med utbyggnad av spår och föreslagen plandisposition 
anges samma förutsättningar som ovan, men även att flerbostadshus inom 70 meter från 
(nytt hypotetiskt) spår omfattas av krav på avstängningsbar ventilation. Även detta uppfyller 
planhandlingarna. Aktuell detaljplan har ingen byggrätt inom 77m från spårmitt.  
 

 
Inbyggd transformatorstation  
Hässleholms kommun föreslår i antagandehandlingen att teknisk anläggning placeras 
i den norra parken. Det finns således inget förslag om inbyggd transformatorstation. 
Lokalisering och avstånd till närmaste bostäder har säkrats genom punktprickad 
mark närmast bostadshuset vilket stämts av med ledningsägare för att säkerställa att 
genomförande med lämplig byggteknik är möjligt och kan utföras utan risk för 
elektromagnetisk strålning och där brännbart material inte kommer i nära anslutning 
till anläggning.  

 
Vibrationer  
Närmsta bebyggelse från befintlig spårmitt är 77 meter som kan innebära ”viss risk” 
för vibrationer. Vibrationsutredning för planområdet har genomförts av Tyrens 
(2021-09-14). Där är slutsatsen (sid 6) att riktvärdena för vibrationer, 0,4 mm/s vägt 
RMS, innehålls med marginal förutsatt att konstruktion uppförs i betong. 
Utredningen rekommenderar att byggnader närmast järnväg ska vara uppförda med 
bjälklag i betong. Därav anger planbestämmelse på plankarta att ”byggnad ska 
uppföras med bjälklag i betong.  
Genomförd vibrationsutredning har tagit hänsyn till en eventuell utbyggnad av 
dubbelspår i parken och mätpunkt placerades 15 meter närmare än föreslagen 
byggrätt i detaljplan. På så sätt har vibrationsutredningen tagit höjd för framtida 
järnvägsdragningar genom placeringen av mätpunkten. En förtydligande redogörelse 
läggs till i planbeskrivning.  
 
Markföroreningar  
Markföroreningar har kartlagts punktvis för att få en ungefärlig uppfattning om 
spridning och djup. Uppdaterad utredning från 2017-07-21 som tidigare inte 
kommunicerats till fullo har lagts in i planbeskrivning inför antagande. Vad gäller 
föroreningarnas förekomst i djup är den sammantagna bilden från genomförda 
utredningar att det är en förhållandevis ytligt förekomst av föroreningar. 
Föroreningar finns främst i de fyllnadsmassor som har använts inom planområdet 
och förekommer inte djupare än 2 meter. Mot denna bakgrund och att massor inom 
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kvartersmark kommer avlägsnas i samband med exploatering bedöms inte 
kostnaderna bli oproportionerliga. Massor som avlägsnas innebär då även att ev. 
föroreningar avlägsnas och därmed inte utgör en risk för hälsa. Detta har stämts av 
med kommunens miljöavdelning och bedömts som en fullgod lösning för 
kvartersmarken.  
Plantering/stadsodling i park anges inte på plankartan utan beskrivs snarare som en 
möjlighet i planbeskrivningen. Förslag om ätbara växter tas bort i sin helhet i 
planbeskrivning.  

 
Inför antagande görs förtydligande och kompletteringar i planbeskrivning där 
kostnadsberäkning från genomförd markmiljöundersökning infogas i text. Tabell 
infogas i bilaga för detaljerad kostnadsredogörelse, där det även framgår vilka 
volymer som enligt utredningen behöver avlägsnas. På så sätt bedöms underlaget i 
planhandlingarna tydligare redogöra för vilka ekonomiska konsekvenser en sanering 
får för en framtida exploatör. Exploatering villkoras med planbestämmelse efter att 
mark ska sanerats. 

 
PCB kan finnas i byggnader uppförda mellan 1953 och 1973. Vårdcentralen har 
bygglov från 1978. Övriga byggnader är äldre än 1953 och därmed bedöms inte 
förekomsten av PCB utgöra en risk inom detaljplanområdet. 

 
Risk för översvämning 
Dagvattenutredning utfördes inför granskningen där höjdsättning har gjorts för 
byggnader. Dagvattenutredningen resulterade med planbestämmelse om lägsta 
färdigt golvhöjd där bilaga (bild) enligt nedan är källan till befintliga 
planbestämmelser. Vidare redogör dagvattenutredning att:  

” Ur skyfallsperspektiv är höjdsättningen av området mycket viktig. 
Skyfallskarteringen visar att det finns områden i anslutning till de planerade 
byggnaderna som översvämmas vid skyfall (100-års regn med klimatfaktor 1,3). 
Byggnader bör placeras högt och gator lågt för att få en god skyfallshantering. 
Förslag på lägsta golv för att få en god skyfallshantering redovisas på bilaga 4.” 
 

  
Bilaga 4. 

 
Utifrån denna utredning dras slutsatsen att färdigt golv är relaterat till befintliga 
höjder. Höjdsättningen för befintliga vägar är det som anges i grundkartan. Höjd 
inom parkområdet framgår tydligt i grundkartan. Nya vägar inom planområdet har 
fått +höjder som är i relation till färdigt golv. Dvs att nya vägar blir minst 30cm lägre 
än färdigt golvhöjd. Nya vägars höjd har angetts med hänsyn till kringliggande 
byggnader och för att säkerställa avrinning mot dagvattendamm i park. 
Miljökvalitetsnormen för vatten redovisas med ny recipientkarta och redogörelse i 
planbeskrivning enligt Länsstyrelsens yttrande.  
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Exploateringsgrad regleras med prickmark, korsprickad mark som enbart medger max 60kvm 
byggnad per fastighet vilket motsvarar bestämmelse om exploateringsgrad. Mark kan 
visserligen ändå hårdgöras men här förlitar sig planhandlingarna på genomför 
dagvattenutredning som har översatts i de aktuella planbestämmelserna och därmed bedömts 
som tillräckliga.  
 
MKN vatten 
Förtydligande redogörelse om vilka åtgärder som föreslås på kvartersnivå görs i 
planbeskrivning s.21-23 där dessa förutsättningar bedöms innebära att 
miljökvalitetsnormen för vatten uppfylls. Recipientkarta läggs in för att visa 
avrinningsområdet. + höjder anges på plankarta för att säkerställa avrinning till 
dagvattenmagasin.  
 
Lag med hänvisning till översvämning uppdateras (administrativ 
planbestämmelse). Fördröjningsmagasin kompletteras med administrativ 
bestämmelse om villkor enligt 4 kap. §14 4 p PBL -då fördröjningsytan utgör ett 
skydd mot översvämning.  

 
Lagen om kulturminnen ändras till kulturmiljölagen 

 
Detaljplaneuppdraget gavs 2015-04-14 av byggnadsnämnden §65. Datum läggs in i 
planbeskrivningen.  

 
Skyddsrum 
Befintligt skyddsrum avses behållas vilket möjliggörs fortsättningsvis med en 
bestämmelse f6 för fastigheten Doktorn 1. Här anges att underjordiskt skyddsrum får 
finnas. Planbeskrivning uppdateras med informationen. 

 
Bostället  
Byggrätt för centrumändamål stryks i anslutning till spår, och en följd av detta 
innebär att även bestämmelsen om avåkningsskydd stryks. 

 
 

E.ON Energidistribution AB 
E.ON noterar att det i plankartan har satts ut ett E2-område för inhyst transformatorstation. 
Denna idé är inte förankrad med E.ON. Bolagets förstahandslösning är alltid att nätstationer 
ska uppföras fristående och att det krävs mycket speciella förutsättningar för att en annan 
lösning ska väljas. Dessutom kan inte aktuell station stängas in, eller tas bort under byggtiden. 
E.ON hemställer om att ett E1-område (6x6m) tillskapas, för ny placering av 
transformatorstationen, i planens norra del som är avsatt till parkmark. På så sätt kan vi 
förbereda en flytt av befintlig transformatorstation innan byggnation startar. 

 
Vidare så noterar vi att bullerskydd ska anordnas längs med järnvägen. E.ON yrkar på att 
placeringen av bullerplank/bullerskydd sker på ett sådant sätt att våra kablar i mark inte 
byggs över och därmed försvårar åtkomst och underhållsarbete av våra ledningar. 

 
Dessutom så saknar vi u-område för den delen där vår mellanspänningskabel går över 
järnvägsområdet. U-områdets bredd ska vara 4 meter med markkabeln i mitten. 

 
E.ON noterar att det i planbeskrivningen finns upptaget om att ”exploatören står för 
kostnader i samband med exploatering, exempelvis flytt av ledningar”. Vilket E.ON tolkar 
som att det även innefattar flytt av våra anläggningar. 
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För att E.ON ska kunna lämna planen utan erinran, så förutsätter vi att ovan synpunkter 
tillgodoses.  

 

Kommentar:  
Planbestämmelsen som medger inbyggd transformatorstation grundade sig på en 
tidigare överenskommelse med E.ON. Då riktlinjerna ändrats och att det numera inte 
är rekommenderat från E.Ons sida ändras plankartan. E-område för teknisk 
anläggning (6x6m) ritas in i den norra parken. Avstämning om placering har gjorts via 
mail. För att säkerställa att inte risk för brännbart material ska komma i närheten av 
trknisk anläggning har fasadbestämmelse lagts till om att denna ska utgöras av 
betong/sten eller puts. 

  
u-område läggs inte in på järnväg då det enligt inskickat kartmaterial går längs 
befintlig gångväg i park och under järnvägen via ”underdukten”. Separata avtal gäller 
mellan fastighetsägare för järnväg och ledningsägare.  

 
 

 
 
Ledningar genom ny planlagd kvartersmark behöver flyttas till allmän plats - gata, 
och ska bekostas av exploatören. Detta innebär även anläggningar. Detta framgår av 
planhandlingarna inför antagande.  

 
Bullerskydd bedöms inte att påverka E.ONs ledningar negativt utifrån tillgängligt 
material för ledningar.  

  
Trafikverket 
Järnväg av riksintresse 
Planområdet gränsar till Södra stambanan som är en kommunikationsanläggning av 
riksintresse av stor betydelse. I funktionsbeskrivningen för riksintresset ingår utbyggnad av 
stambanan med två ytterligare spår. Befintliga och planerade järnvägar av riksintresse ska 
avseende såväl anläggningen som dess influensområde skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen, d.v.s. i förekommande fall 
vidmakthålla och bygga järnväg samt bedriva järnvägstrafik. 
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Planen omfattar förslag till ett 4 meter högt bullerskydd både på Trafikverkets 
järnvägsfastighet, och utmed fastigheten, där kontaktledningsbryggor för järnvägen är 
placerade, för vilka Trafikverket har servitut. Vi anser vidare att planbestämmelsen träd1 inte 
får finnas i planen för de träd som omfattas av Trafikverkets servitut för trädsäkring, utan 
måste tas bort. Trafikverket anser därför att planförslaget innebär påtaglig skada för 
riksintresset när det gäller möjligheten att bedriva järnvägstrafik. 

 
Bullerskyddet ska placeras och utformas så att gällande elsäkerhetsföreskrifter följs. Enligt 
Trafikverkets föreskrift TRV 2014-0505 innebär det att bullerskyddet ska placeras så att varje 
punkt på bullerskyddet är minst 2,75 meter från spänningsförande del i järnvägsanläggningen, 
vilket inte uppfylls med planförslaget. Trafikverket anser därför att bestämmelsen m 1 i 
planen måste tas bort. Trafikverket anser inte att en precisering av placeringen av 
bullerskyddet ska göras överhuvudtaget i plankartan, då det riskerar att försvåra utbyggnad av 
järnvägen på sträckan. Om bullerskydd inte kan byggas eller måste rivas, p g a utbyggnad av 
järnvägen, riskerar planen att inte heller kunna genomföras, då bullerskydd utgör ett villkor 
genom planbestämmelsen om lovplikt. Vi anser att placering och utformning av bullerskyddet 
istället bör prövas i bygglovsprocessen i samråd med Trafikverket. 

 
Planförslaget innebär även att befintlig byggnad utmed järnvägen (Bostället) belägen på ej 
planlagd mark, och ca 10 meter från spårmitt, planläggs för centrumändamål, med 
bestämmelsen att byggnaden inte får rivas. Planförslaget innebär med detta att en byggrätt 
planläggs som gäller även om byggnaden skulle brinna ner. Byggnaden är placerad inom det 
byggnadsfria avståndet om 30 meter från spårmitt, vilket krävs ur säkerhetssynpunkt, för 
räddningsinsatser utmed järnvägen och för möjligheten att bygga ut järnvägen. Trafikverket 
anser att planförslaget innebär påtaglig skada för riksintresset när det gäller möjligheten att 
bygga ut järnvägen. Vi anser därför att den befintliga byggnaden för centrumändamål 
(Bostället) inte ska planläggas, och istället utgå ur aktuell detaljplan. Vi anser vidare att 
planbestämmelsen träd1 i planen, utanför Trafikverkets servitut för trädsäkring, måste 
formuleras om, så att inte en utbyggnad av järnvägen försvåras. 
 
Framtida järnväg av riksintresse   
Hässleholms kommun omfattas av utredningsområdet för en ny stambana Hässleholm-Lund, 
som utgör del av en framtida järnväg av riksintresse på sträckan Jönköping-
Malmö. Trafikverket genomför en lokaliseringsutredning för den nya stambanan på delen 
Hässleholm-Lund, och planerar att lämna in förordad korridor år 2022 till regeringen för 
prövning och fastställelse. När det finns en fastställd korridor för den nya stambanan får 
denna status som planerad järnväg av riksintresse, d v s blir ett riksintresse i egentlig mening i 
den fysiska planeringen.  

 
Trafikverket har i början av 2021 till samråd 3 i lokaliseringsutredningen tagit fram förslag till 
6 lokaliseringsalternativ för den nya stambanan, med två olika stationslägen i Hässleholm, 
centralt läge och Finja väst. Det aktuella planområdet ligger inom det lokaliseringsalternativ 
som omfattar en station för den nya stambanan i centralt läge i Hässleholm.  

 
Innan det finns en beslutad korridor, bör inte ut eller -tillbyggnad av befintlig bebyggelse i 
detta område hindras, med hänvisning till det framtida riksintresset. Det är här i de flesta fall 
rimligt att acceptera förtätning i områden med befintlig bebyggelse. Men planområdet gränsar 
till, och inkluderar del av, den befintliga stambanan på sträckan, och Trafikverket kan i 
dagsläget inte utesluta att planområdet kan komma att beröras av en framtida utbyggnad av 
den nya stambanan.  
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Trafikverket anser därför att kommunen löpande bör informera sig om planeringsläget för 
den nya stambanan, för att kunna ta ställning till förutsättningarna för genomförande av 
utbyggnader i planområdet. Kommunen bör informera sig om vilket skede 
planeringsprocessen är i och vilka underlag som finns tillgängliga för kommunens planering. 
Framtagna lokaliseringsalternativ till samråd 3 i lokaliseringsutredningen finns tillgängliga på 
Trafikverkets hemsida på följande länk: 

 
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-
del-av-nya-stambanor/  
 
Trafikbuller  
Trafikverket har tagit del av den kompletterade bullerutredningen för planförslaget (Tyréns 
2019-08-12). De indata som använts avseende framtida trafik på järnvägen Södra stambanan 
är enligt bullerutredningen från mars 2019, och är inaktuella vad gäller antalet tåg. 
Trafikverket anser därför att en ny bullerberäkning ska göras med den gällande 
trafikprognosen till år 2040 för bullerberäkningar. Kontakt kan tas med undertecknad som 
kan tillhandahålla rätt indata till bullerberäkningen. 

 
Vi anser att en bestämmelse ska införas i plankartan där så krävs, för att riktvärden för 
trafikbuller ska innehållas, om att minst hälften av bostadsrummen ska ordnas med en 
ljuddämpad sida. 

 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 
fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas 
(bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 

 
Kommentar: (Se även kommentar till Länsstyrelsen då samma frågor behandlas här). 

 
Enligt Trafikverkets nuvarande underlag för Nya stambanor anges att korridoren 
för nytt järnvägsområde (grön) sträcker sig på den västra sidan om befintliga spår. 
Utifrån förutsättningarna att det finns bebyggelse söder om planområdet samt att 
centrum är mer utbyggt norr om planområdet, längs den östra sidan av järnvägen, 
har Hässleholms kommun bedömt det som mindre sannolikt att ny utbyggnad av 
spår sker på den östra sidan. Trafikverkets aktuella material är dock ett 
arbetsdokument och förutsättningarna kan komma att ändras. Därför utgör 
parkområdet en buffert på ca 70 meter mellan befintligt spårområde och 
föreslagen bostadsbebyggelse (77 meter från befintlig spårmitt). Denna buffert 
bedöms skapa flexibilitet om det behövs utökat markanspråk för Nya stambanor 
eller ett eventuellt framtida dubbelspår för Södra stambanan. Föreslagen byggrätt i 
parken (centrumändamål) har utifrån denna argumentation tagits bort från 
planförslaget och påverkar inte riksintresset för kommunikationer, järnväg.   
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Källa: trafikverket (lokaliseringsalternativ, grön) 
 

Bullerskyddet som upprättas tillhör visserligen bostadsändamålet och kan således 
stå i konflikt med riksintresset. De avvägningar som gjorts här är att planen utgår 
från befintliga förhållanden och tar höjd för framtida förhållanden. Det finns ett 
område på 6 meter inom vilket det är möjligt att flytta bullerskyddet. Vidare 
bedöms nya planeringsunderlag behöva tas fram i samband med den exakta 
lokaliseringen av nytt spårområde. Här kommer en järnvägsplan att läggas över 
befintligt spårområde och vid behov släcka ut gällande detaljplaner eller delar av 
detaljplaner. Som planen är författad i nuläget förhindrar planen inte lokalisering 
av utbyggnad av spår där en konflikt uppstår med bebyggd mark (nya byggrätter 
inom detaljplanens avgränsning). Byggrätten i parken (centrumändamål) har 
utifrån denna argumentation därför tagits bort från antagandehandlingen och 
påverkar inte riksintresset.   
Vidare utgår planförslaget från nyligen laga kraft vunnen fördjupad översiktsplan 
för tätorten, där utbyggningsområdet prövats mor riksintresset. Med stöd av detta 
underlag och med reviderade planhandlingar till antagandeskedet, anser 
Hässleholms kommun att det finns förutsättningar att ta detaljplanen till 
antagande. Nedan illustreras markanvändningskartan från fördjupad översiktsplan 
över planområdet samt de förändringar som görs i plankarta. 

 

 
Fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. (laga kraft 2020-01-20) anger ny blandad bebyggelse, 
”cityhandel” längs Kristianstadvägen samt att byggnader (mörk orange) bör skyddas i detaljplan (s.115).  

 
Planbestämmelser med koppling till järnvägen (RI) som justeras är: 

 
Planbestämmelser med koppling till järnvägen som justeras är: 

- Bullerskyddet uppe på järnvägsbron stryks i plankarta då detta kommer för nära 
strömförande del och innebär en försvårad konstruktionslösning.  

- Byggrätt (C) i park utgår och ersätts med bestämmelsen Park. 
- Planbestämmelse för avåkningsskydd utgår då byggrätt (C)tas bort.  
- Planbestämmelsen m1 tas bort i sin helhet inne på Trafikverkets fastighet.  
 
Förtydligande redogörelse läggs in i planbeskrivning om att transporter längs 
järnvägen och riksintresset inte bedöms påverkas negativt. 

 
Buller.  
En ny bullerutredning har tagits fram baserad på nya indata från Trafikverket. 
Bullerberäkning för varje våningsplan (bilaga 8  från utredningsunderlaget) är inlagd i 
planbeskrivning på sid 54. Slutsatsen som anges i bullerutredning (210810) är vidare att ”Det 
kan konstateras att inte ens med mycket höga bullerdämpande skärmar kan man klara 
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riktvärdena för ny bostadsbebyggelse vid samtliga fasader, dock klaras riktvärdena för små 
(<35kvm) lägenheter överallt”. Detta gäller efter de förändringar som presenteras i 
antagandeförslaget. Därmed är en framkomlig väg att ange att lägenheterna kan vara mindre i 
framförallt hörnorna på byggnaderna och därmed klars riktvärdena. Planavdelningen har valt 
att kombinera denna bestämmelse om lägenhetsstorlek med att lägenheter ska vara 
genomgående för att på så sätt uppnå en bättre inomhusmiljö istället för, eller som alternativ 
till att ha små lägenheter ut mot gata. Planbestämmelsen lyder att ”minst hälften av 
bostadsrummen ska vara lokaliserade mot ljuddämpad sida eller ska bostad vara mindre än 
35kvm”. Genom att hantera bullernivåerna med skärm och ovan nämnda planbestämmelser 
uppnås gällande riktvärden för buller i hela planområdet. Uppdaterad bullerutredning 2021-
08-10 bekräftar detta ställningstagande.  

 
Bullerskydd och dess placering 
Bullerskyddet har inte exakt definierats i sin placering på plankartan utan avgränsats med en 
egenskapsgräns där det är möjligt att upprätta bullerskydd.  Bullerutredningen anger att 
bullerskärmen/bullerskyddet ska placeras ”ungefär där befintligt stängsel är idag”. 
Bestämmelsen för bullerskydd inom Trafikverkets fastighet (m1) har utgått liksom 
bullerskyddet uppe på bron. Detta då det inte bedömdes som lämpligt med en bullerskärm på 
bron, som kommunicerats från Trafikverkets sida. Planförslaget baserats således på 
bullerutredningens förslag (bilaga s 54 i planbeskrivning) där buller / våningsplan har angetts. 
Bullernivåerna kommer att innehållas med de planbestämmelser som ritats in i plankartan. 
Egenskapsgränsen för bullerskydd är placerad på parkmark för att möjliggöra flexibel 
placering av bullerskydd och har således bedömts klara gällande avstånd från 
spänningsförande del och möjliggöra underhåll. Separat avtal mellan kommunen och 
Trafikverket ingås innan antagande för att säkra exakt placering av bullerskydd. 
Planhandlingarna möjliggör den placering som diskuterats och stämts av mellan kommunen 
och Trafikverket. Planhandlingarna har även förändrats så att Trafikverkets fastighet utökats 
för att skapa mer utrymme för placering av bullerskydd och för att ledningsstolpar längs 
järnväg ska vara placerade på den egna fastigheten. I planhandlingarna anges att servitut ska 
upprättas för att Trafikverket ska ha tillgång till spårområdet genom en ”grind” eller ”port” i 
bullerskärm.  
 
 Bostället  
Centrumändamål stryks i park i anslutning till spår. Som följd av detta utgår även 
bestämmelsen om avåkningsskydd. 
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KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
Hässleholm Miljö AB 
Remissvar från Hässleholm Miljö AB – numera inklusive Hässleholms Vatten. 
 
Remissvar Fjärrvärme 
HMAB har en fjärrvärmeledning som korsar en parkering som är tänkt att bli yta för 
bostäder. Ledningen försörjer tre byggnader idag. HMAB vill ha servitut på ledningen och 
att exploatören står för ev. ledningsflytt. Ledning som korsar parkering som är tänkt att bli 
bostadsyta.  

 
 
Andra ledningar som försörjs av korsande ledning 

 
 
Remissvar Renhållning 
Inga synpunkter när det gäller avfallshanteringen. 
 
Remissvar Vatten och Avlopp 
Hässleholms Vatten har tagit del av rubricerad handling och vill lämna följande synpunkter: 
Hässleholms Vatten anser att granskningsförslaget inte tydligt redovisat de risker och 
konsekvenser som förslaget innebär. Ur ett VA-perspektiv ska stora vatten och 
avloppsledningar hanteras. Det står att flytt av ledningar ska bekostas av exploatören och 
utföras i samarbete med Hässleholms Vatten. Är det rimligt att antaga planen utan bättre 
redovisning av omfattningen och kostnaderna för de omfattande VA-arbetena. Det är inte 
endast ledningar som ska flyttas utan en del bullerskydd ska även sättas upp och förankras 
och platsen längs Kristianstadvägen är ett begränsat utrymme. Bullerskydd och 
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tillgänglighet för underjordiska ledningar är svårt att kombinera. Att korsa järnvägen vid en 
flytt av vattenledningarna innebär tillstånd från Trafikverket som varken Hässleholms 
kommun eller Hässleholms Vatten har rådighet över.  
 
Det måste göras en konsekvensbedömning och en kostnadsbedömning av vad detaljplanen 
innebär när det handlar om många tusen personers vattenförsörjning. 

 

 
 
Kartbild från VA-banken som visar dricksvattenledningarna under järnvägen. 
Omfattande rivning av befintliga ledningar erfordras. Spillvattnet behöver pumpas från 
området. Nya ledningar hänvisas till lokalgator och Östergatan. Planen behöver ett område 
för tekniskanläggning E, pumpstation, med 50 meter till närmsta hus.  
 
Trycklinjen för dagvattnet i området för fördröjningen är densamma som lägsta marknivån 
i Paradisgatan vilket innebär att det finns översvämningsrisk nedströms området. 
Utformning av fördröjningen är viktig. Det krävs att nya dagvattenledningar anläggs i 
området. 
 
Dagvatten från allmän platsmark som avleds via allmän dagvattenanläggning regleras med 
gällande VA-taxa. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Där är en olämplig hänvisning ang. ledningsrätt i planbeskrivningen. Ledningar inom 
kvartersmark kan inte skyddas genom ledningsrätt om det inte finns u-område. Det är 
därför av vikt att ledningsstråk, nya som gamla, planläggs i u-område alt. allmänplatsmark. 
 
Det saknas fortfarande u-område för VA-ledningar till befintliga byggnader vid SJ:s 
arbetarbostäder samt u-område på kvartersmarken som är benämnd med T vid järnvägen. 
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Kartbild från VA-banken som visar ledningarna vid SJ:s arbetarbostäder 
 
En reflektion 
Paradiset - en trädgård i Hässleholms stad. Att föra tillbaka vår historia fast i en ny 
tappning till området. 
 
Den historik som järnvägen tagit med sig till Hässleholm är något som de flesta 
Hässleholmare känner till. Hässleholm som järnvägsknutpunkt. Att paradiset varit en 
plantskola är kanske inte lika känt men som har anknytning till Hässleholm och järnvägen. 
Paradiset som trädgård i Hässleholms innerstad skulle skapa ett djup i en historia som hör 
till staden och den epok som en gång var när SJ en gång hade egen trädgårdsverksamhet 
med s.k. växtdepåer här. Kan detta göras i en ny tappning? ”Paradiset”, hyste både 
planteringar och bostäder. 
 
Kommentar:  
Fjärvärmeledning 
Befintlig fjärvärmeledning inom planlagd kvartersmark måste flyttas då området 
bebyggs med bostäder. Exploatör ska bekosta flytt av ledning. Att nödvändiga 
servitut och ledningsrätter bildas redogörs på sid 34.    

 
VA-ledningar 
Vattenledning längs Kristianstadvägen behöver anpassas till ny bebyggelse. Flytt 
av ledning ska bekostas av exploatör. Detta säkerställs i kapitlet för teknisk 
försörjning och i genomförandedelen för ekonomiska konsekvenser i 
planbeskrivningen. I bullerutredning har öppning för passage för gående lämnats i 
bullerskyddet, vilket även möjliggör för en ledning att vid behov passera här och 
därmed vara fortsatt tillgänglig. En ny teknisk anläggning (pumpstation) ritas in i 
plankartan med anslutning till gata efter önskemål från Hlm miljö.  

 
Kostnad och konsekvenser av flytt av ledningar har diskuterats med Hässleholms miljö 
(2019-11-21 samt 2021-06-01). Utifrån det underlag som redogörs i planbeskrivning enligt 
ovan, där exploatör ska bekosta flytt av ledning och nuvarande formulering i 
planbeskrivning, bedöms det finnas en tydlighet i hur kostnadstäckning för flytt av 
ledningar i praktiken ser ut. Separat avtal med ekonomiska överenskommelser ska skrivas 
med berörda parter.  
 
Fastighetsrättsliga frågor för VA-ledning 

--

Dl• 
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Ett nytt u-område läggs in på kvartersmark (Hässleholm 87:40) för att trygga befintlig 
dragning av VA-ledning.   
 
 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har granskat handlingarna i detaljplanärendet rörande fastigheten 
Hässleholm 87:38 och har följande synpunkter på det framtagna detaljplaneförslaget:  
 
Räddningstjänsten anser att följande avsnitt om utrymning bör infogas till 
planbeskrivningen:  

 
”Samråd med Räddningstjänsten ska alltid ske om Räddningstjänstens stegutrustning eller höjdfordon 
antas fungera som alternativ utrymningsväg. Byggherre har ansvaret att samråda med Räddningstjänsten 
för att säkerställa utrymningssäkerheten i ett bygglovsskede. Ska utrymning ske med hjälp av 
Räddningstjänstens bärbara stegutrustning får inte fönstrets karmunderstycke vara mer än 11 meter från 
mark. Gångavstånd från gata eller räddningsväg till fasad ska inte överstiga 50 meter. Om tillgängligheten 
inte kan säkerställas, till exempel p.g.a. trädplantering på gata eller att stegutrymning inte är möjlig p.g.a. 
att direkt tillgång till fasad inte finns, krävs att byggnaderna dimensioneras för utrymning utan 
Räddningstjänstens medverkan. Det innebär att trapphusen skall uppfylla lägst klass Tr2, alternativt att 
ytterligare en oberoende utrymningsväg skall anordnas. Tillgängligheten för Räddningstjänsten säkerställs 
slutligt i bygglovskedet.”  
 
Under rubriken Brandvattenförsörjning anser räddningstjänsten att avsnittet ändras enligt 
följande skrivelse:  

 
”Inom planområdet behöver nya brandvattenposter uppföras. Det ska som längst vara 75 meter till 
närmsta brandpost. Området bör därför förses med minst en brandpost på lämplig plats och mellan 
brandposterna ska det vara max 150 meter. Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt VAV-
normen P-83, tabell 2.3. Byggherre ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband 
med bygglov.”  
 
Kommentar:  
Skrivelse enligt räddningstjänsten läggs in i planbeskrivning på sid 33 under 
rubriken tillgänglighet samt brandvattenförsörjning på sid 22. 
 

 
 

Socialförvaltningen 
Trygghetsaspekten liksom de sociala konsekvenserna tas i beaktning och ramar in det 
viktigaste. I detaljplanen lyfts betydelsen av att ha bra och fungerande belysning i området 
för att undvika ”mörka hål”. Just bra belysning är något som vi vet ökar tryggheten för den 
enskilde individen men också något som kan förhindra att brott begås då risken för att 
upptäckas ökar. Fler aspekter som påverkar tryggheten och kan förhindra att brott begås är 
den naturliga rörelsen av människor i området samt hur uppsikten är på platsen vad gäller 
placering och underhållning av t.ex. växtlighet och liknande, vilket också är aspekter som 
tas i beaktning i detaljplanen. 
 
I övrigt är det viktigt att ta med ovannämnda synpunkter även i utformningen av 
parkeringshuset. I parkeringshus kan det annars lätt bli en del ”mörka hål” och ytor där 
uppsikten inte är så god. 
 
Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter på planförslaget.  
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Lantmäteriet 
Syftet med planförslaget är att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med blandade 
funktioner samt utveckling av befintliga grönområden. Planförslaget möjliggör bostäder, 
kontor och andra centrumfunktioner inom området och innebär en flytt av vårdcentralen. 
Nya gång- och cykelvägar fungerar som länk mellan stadens norra och södra delar. Vidare 
innebär planförslaget omgestaltning och utveckling av parkområden. Parkeringshus i tre 
våningsplan med centrumverksamhet och överbyggda flerbostadshus med innergård 
planeras.  
 
Av beskrivningen framgår det, men även av plankartan bör det framgå, att tomtindelning 
1183K-B4 från 19240627 upphör att gälla inom den del av tomtindelningens 
utbredningsområde som ligger inom planområdet. Historik: Se Lantmäteriets samrådssvar 
2017-03-29.  
 
Vidare bör utformningen av gata och vändyta vid C-området närmast järnvägen ses över.  
Är tanken att varutransporter och sopbilar ska kunna passera, och bilar mötas vid 
insticksvägen, bör vägbredd och svängradier ses över.  
 
Ett förtydligande om utfartsförbud endast gäller fordonstrafik eller om all passage 
(inklusive gångväg) kan, om behov finns av det, göras.  
 
"Villkor för lov" i plankartan  
Är det rätt paragrafshänvisning för återplantering av träd? (PBL 4 kap 14 § 1 st 5 p)  
 
Fastighetsrättslig beskrivning:  
Vad avser det s.k. "Multihuset" norr om Kristianstadsvägen bör det framgå att behövliga 
gemensamhetsanläggningar och servitut ska bildas i samband med lantmäteriförrättning för 
att säkerställa rådighet och förvaltning av gemensamma installationer, såsom elledningar, 
fjärrvärme, eventuellt gemensamt fasadskikt, hisschakt, kommunikationsytor, gemensamma 
VA-stammar, sophantering, dagvattenhantering, ventilation o.s.v. En samfällighetsförening 
för förvaltning av gemensamma anläggningar bör bildas för förvaltning av de gemensamma 
anläggningarna.  
 
En fastighet kvarstår som "traditionell fastighet. Eventuella 3D-fastigheter urholkar sedan 
den traditionella fastigheten. Man bör redan nu fundera över vilken detta skulle kunna vara. 
T.ex. om det ska vara parkeringsfastigheten eller bostadsfastigheten. Övriga kan då bildas 
som 3D-fastigheter som "urholkar" den traditionella fastigheten. 
 
Till figurnumren 11, 14 och 15 i förslaget till fastighetsbildningar och övriga förrättningar 
på sidan 35 i planhandlingarna saknas streck till rätt överföringsyta.  
 
Ersättningsprinciper för ersättning vid eventuell inlösen av mark till allmän platsmark bör 
framgå. En tydlig intresseavvägning mellan allmänna och enskilda intressen bör redovisas i 
de fall där enskild mark kan bli aktuell att lösa in. 
 
Övriga synpunkter:  
Det är bra om även gatunamnet på gatan mellan Järnvägsgatan och Frykholmsgatan syns i 
grundkartan (Vattugatan). 
 
Lantmäterimyndigheten har i övrigt inget att erinra mot förslaget. 
 

Kommentar:  
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Administrativ bestämmelse som upphäver gällande tomtindelning (1183K-B4 från 
19240627) läggs till i plankartan. Tomtindelningen upphävs inom planområdet 
och framgår därmed av både plankarta och planbeskrivning.  

 
Bestämmelsen C tas bort närmast järnväg. Därmed tas även vändyta och gata bort 
från plankarta på denna plats. Användningen som gäller i antagandehandling är 
parkmark.  

 
Utfartsförbud ska läsas som att det gäller biltrafik.  

 
Återplantering av träd har bedömts omfattas av PBL 4 kap 14 § 1-5 där marklovet 
villkoras utifrån att det är en skyddsåtgärd enligt punkt 4.  

 
I planbeskrivning på sid 34 skrivs det in att nödvändiga 
gemensamhetsanläggningar och servitut ska bildas i samband med 
lantmäteriförrättning.  

 
Eftersom syftet varit att ha ett parkeringshus som kompletteras med bostäder 
ovanpå för att skapa en större nytta inom markområdet och för att få bättre 
lönsamhet bedöms den traditionella underliggande fastigheten vara för 
parkeringshus, varpå övriga 3D fastigheter byggs på denna.  

 
Planbeskrivning sidan 35 ses över och redigeras efter granskning. Förtydliganden 
görs i text och på illustration som hör till tabell. 

 
Ersättningsprinciper för överföring av mark mellan privat och allmän beskrivs 
enbart att det ska göras enligt gällande taxa och överenskommelse mellan 
kommun och markägare (sid 34). 

 
Övriga redaktionella synpunkter noteras.  

 
 

Tekniska förvaltningen 

Tekniska förvaltningen har granskat detaljplanen och lämnar följande synpunkter: 
 
Höjdsättningen i detaljplanen behöver förtydligas. Det råder stor osäkerhet om 
framtida åtgärder för att höja eller sänka befintliga gator krävs (på Östergatan, 
Kristianstadvägen mfl). Tekniska förvaltningen vill försäkra sig om att höjdsättning i 
detaljplanen utgår från dagens förhållande och befintliga höjder på Östergatan, Folke 
Zettervalls gata, Kristianstadvägen, Frykholmsgatan och Godtemplaregatan. Anslutning av 
nya gator i planområdet ska göras till befintliga gators höjder. 
 
Höjdsättning bör även anpassas så att planområdet får en lågpunkt i detta område 
(se bild nedan), viktigt för att säkerställa att avrinning sker till anslutande 
fördröjningsmagasin. Enligt höjdsättningen ser det ut som att det finns en lågpunkt på 
Folke Zettervalls gatan där avrinning mot parken bör säkerställas (Bild nedan). 
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Tekniska förvaltningen vill upplysa om att det kan uppstå svårigheter med driften 
av transparanta delar längs med bullerskyddet på den sida som ligger mot järnvägen. 
 
TF önskar förtydligande vad som gäller för bullerskydd på denna plats. Enligt plankarta 
gäller bullerskydd hela vägen in till kvartersmark och i såna fall hindrar bullerskyddet 
allmänheten att passera mellan gc-väg på Kristianstadsvägen till det nya torget. TF antar att 
så inte är meningen och att det bör ordnas i kartan. 
 

 
 
Möjlighet till fler parkeringar önskas inom planområdet söder om Kristianstadvägen. 
Parkeringar kan exempelvis integreras i delar av parkområden med gräsarmeringar om 
möjlighet till parkering tillåts. 
 
TF hade gärna sett en annan lösning för övergång på Kristianstadvägen. Förslagsvis hade 
befintlig övergång vid cirkulationsplatsen Kristianstadvägen/Östergatan använts istället 
men TF förstår att detta medför längre färdväg mellan parkeringshuset och bostäder samt 
verksamheter (vårdcentral med mera) inom Paradisområdet. Vänstersvängar från 
Kristianstadsvägen till Frykholmsgatan bör ej tillåtas och lika så bör ej vänstersväng från 
Frykholmsgatan till Kristianstadvägen tillåtas. 
 
Gatornas körbana bör vara minst 6,5 m och inte 6 m som föreslås i detaljplanen. 
 
TF ser gärna att ett planavtal ingås med ägaren till HLM 87:49 då en framtida debitering av 
planavgiften i samband med bygglovsansökan riskerar att förbises. 
 
I förslagen till fastighetsbildningar (planbeskrivningen) har TF synpunkter på förslag nr 12, 
13, 14 och 15. 
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Förslag nr 12 och 13: Är det nödvändigt att E-området tar anspråk på angränsande 
fastighet HLM 87:39? 
 
Förslag nr 14 och 15: Dessa regleringar bedöms inte längre vara aktuella. Enligt 
detaljplanen är gränsen mellan Gata (2) och kvartersmark enligt befintlig fastighetsgräns. 
Reglering är därmed inte aktuell. 
 
Gällande fördröjningsmagasinet önskar TF att exakt volymangivelse tas bort. Volymbehov 
kan förändras i framtiden. Dessutom önskar TF en möjlighet att nyttja hela grönområdet 
för utjämning av dagvatten genom anläggande av torrmagasin där det endast står lite vatten 
vid kraftigare regn. Med denna lösning behöver inte magasinet blir så djupt och man tar 
vara på den befintliga lågpunkten. 
 
Bestämmelsen k(1). TF tolkar det som att byggnadens insida inte får förändras. TF befarar 
att detta kan försvåra en anpassning till framtida c-verksamhet i byggnaden. 
 
Sektion A-A i planbeskrivningen (sida 20) ska vara 23 m bred. Enligt mätning i plankarta är 
bredden 18 m. Föreslagen sektion fungerar därmed inte enligt förslaget på sidan 20. 
 

Kommentar:  
Höjdsättningen som gjorts i planen har tagit sin utgångspunkt från hur höjderna 
på byggnaderna (lägsta färdigt golvhöjd) ska uppföras enligt dagvattenutredningen 
(rapport 60498). Höjdsättning av nya gator har gjorts så att dessa är minst 30 cm 
under färdigt golvhöjd enligt bestämmelse i plankarta. Avrinning och lågpunkt i 
gata mot dagvattendam säkerställs med ”+(plus)-höjder” i nya gator.  

 
Dagvattenutredningen anger inledningsvis att: 
” Ur skyfallsperspektiv är höjdsättningen av området mycket viktig. Skyfallskarteringen 
visar att det finns områden i anslutning till de planerade byggnaderna som översvämmas 
vid skyfall (100-års regn med klimatfaktor 1,3). Byggnader bör placeras högt och gator 
lågt för att få en god skyfallshantering. Förslag på lägsta golv för att få en god 
skyfallshantering redovisas på bilaga 4.” 

 
Resultatet av utredningen är att byggnaderna är höjdsatta enligt bilaga 4 i 
utredningen (se även svar till Länsstyrelsen där dagvattenhanteringen redogörs). 
Befintliga gator bör inte höjas utan förbli i sin nuvarande höjd. Denna tolkning 
görs baserat på dagvattenutredning.  

 
Höjdsättningen i förhållande till befintliga lågpunkter vid Folke Zettervalls gata 
och dagvattenmagasin har utretts i dagvattenutredning. Planbeskrivning redogör 
även att avrinning ska möjliggöras till denna lågpunkt.  
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Bullerskyddet har inför antagande ritats in i plankartan med öppning för gående enligt bild 
nedan (röd ring). Drift och underhåll av bullerskyddet utmed järnväg bedöms som möjligt 
utifrån placering. Hässleholms kommun avser ingå avtal med Trafikverket innan antagande 
av detaljplanen.  
 

 

 
 
Parkeringsplatser kommer att kunna anordnas söder om Kristianstadvägen längs gatorna. 
Parkering för besökande i park kommer att ordnas utmed den nya lokalgatan och på torget.  
 
Parkeringsplatserna i p-huset har efter politiskt beslut minskats inför granskningsutskicket 
och parkering föreslås nu enbart i tre våningar i stället för fyra. Parkering kommer delvis 
kunna ske längs gator men är inte något som planen anger annat än att anpassa gatornas 
bredd.  
 
Övergång över Kristianstadvägen är ett förslag på en trafikstruktur i detaljplanen. 
Anledningen till att detta förslag presenteras är för att uppnå en smidig övergång mellan 
parkeringshuset och vårdcentralen. Trafiklösningen med detta alternativ är inget som är låst 
med aktuellt planförslag utan ett alternativ och det kan vid behov justeras. Vad gäller 
möjligheterna till vänstersvängar och begränsning av dessa motverkar planförslaget inte de 
förslag som Tekniska förvaltningen föreslår.  

I 

/ 49.36 

I . .- \ -- 49.15 
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Gatornas bredd om 6 m har justerats i planbeskrivning på sid 20 för att stämma med 
plankarta. På aktuell illustration på denna sida är gatumarken nu illustrerat 6,6 m som 
körbar väg. Därutöver finns ytterligare 2 meter på vardera sida planlagd som gata för att 
även möjliggöra för trädallé. Gatubredden blir här totalt 10,6 m.  Plankartan medger med 
aktuellt förslag inför antagande minst 7m bredd på samtliga gator.  

 
Planavtal med fastigheten Hässleholm 87:49 har försökts att skrivas mellan fastighetsägaren 
och planavdelningen. Fastighetsägaren har visat intresse och även efterfrågat byggrätter i ny 
plan men något planavtal har inte upprättats. Därav anges att fastighetsägare ska bekosta 
planavgift enligt taxa vid framtida bygglovsansökan då ny byggrätt utnyttjas, vilket skrivs in 
i planhandlingarna. 

 
Förslag till fastighetsbildning (punkt 12 och 13): Den tekniska anläggningen ritas om för att 
passa befintlig fastighetsgräns. Gällande säkerhetsavstånd och tillgänglighet kan fortfarande 
uppnås då anläggning ligger vid gata och prickad mark. Justering innebär att nya nummer 
angetts (11,12).  

 
Då gångbanan har utgått som egenskapsgräns och användningsgränsen för kvartersmark 
flyttats ut, redigeras punkt 14 och 15 i enlighet med tekniska förvaltningens synpunkter. 
Justeringar innebär att nya nummer har angetts (13, 14) 

 
Bestämmelsen för fördröjningsmagasin har reviderats efter tekniska och länsstyrelsens 
synpunkter. Med aktuellt förslag anges ingen exakt volym på plankartan. Förtydligande 
redogörelse görs i planbeskrivning. 

 
Bestämmelsen C stryks för byggnad (bostället) i park för att planförslaget inte ska påverka 
riksintresset för järnväg. Användningen är nu enbart relaterad till parkverksamhet.  

 
Illustration på sid 20 har uppdaterats. Se även svar om gators bredd ovan.   
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Miljöavdelningen 

Planförslaget ger möjlighet för nya bostäder i centralt läge nära järnvägsstationen, 
vilket är positivt. Planen medför dock exploatering av värdefull parkmark. Läget medför 
också att buller, markföroreningar med mera kan inverka menligt på boendemiljön. 
 
Buller 
Bullernivåerna i området är höga från väg och järnväg. Med de skyddsåtgärder som 
planeras minskar olägenheten avsevärt. För parken blir ljudmiljön kraftigt förbättrad. Trots 
åtgärderna kommer bullerförordningens riktvärden att överskridas i vissa bostadslägen 
avseende både ekvivalent- och maxbuller. Detta kan delvis avhjälpas med 
planbestämmelserna om att minst hälften av bostadsrummen ska vändas mot 
bullerskyddad sida, alternativt planläggning av lägenheter mindre än 35 kvadratmeter. 
Enligt trafikbullerförordningen gäller följande: Buller från spårtrafik och vägar bör inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. För en bostad om 
högst 35 kvadratmeter bör bullret inte överskrida 65 dBA. Om ljudnivån ändå överskrids 
bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen vara 
vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 
vid fasaden. 
 
Enligt planbestämmelse får startbesked inte beviljas förrän bullerskydd upprättats. 
Detta gäller dock endast söder om Kristianstadsvägen. För bostäderna på multihuset 
överskrids enligt bullerutredningen maxvärdet utan bullerskydd om 1,2 m, men 
planbestämmelse saknas om att skyddet ska finnas. Det bör förtydligas hur 
trafikbullerförordningens krav avses uppfyllas. 

 

Bullerskyddade uteplatser finns inskrivet i planbestämmelserna. 
 
Som det konstateras i planen ställs det höga krav på byggnationen för att 
inomhusmiljön ska bli godtagbar ur bullerhänseende. 
 
Miljöavdelningen är generellt negativ till att utnyttja möjligheterna till undantag från 
trafikbullerförordningen och anser att ljudmiljön istället bör förbättras så långt möjligt. 
Trafikbullerförordningen utgår inte från människors hälsa, utan vill möjliggöra 
bostadsbyggande i mer bullerutsatta områden än tidigare varit möjligt. I detta fall förefaller 
förbättringar gjorts så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt utifrån planens 
styrmöjligheter. Byggs små lägenheter under 35 kvadratmeter innebär det att ingen 
bullerskyddad sida finns med möjlighet att ostörd öppna ett fönster. Miljöavdelningen 
anser att lägenheter med bullerdämpad sida är att föredra. 
 
Ytterligare minskning av bullerstörningarna kan uppnås genom sänkning av hastigheten på 
kringliggande vägar till 40 km/h, vilket skulle förbättra såväl boendemiljön som trivsel och 
säkerhet för oskyddade trafikanter. Höghastighetsbanan är förnärvarande ute på samråd tre 
av fyra. Om nya stambanan lokaliseras till Hässleholm C kommer den självfallet att 
påverka bebyggelse nära nya banan, särskilt om den kommer att gå in ovan befintliga spår. 
 
Förorenad mark 
De markföroreningar som konstaterats i området kommer till stor del att grävas 
bort i samband med exploateringen, vilket säkerställs genom planbestämmelserna. 
Miljöavdelningen förutsätter att även föroreningar som eventuellt befinner sig 
mellan de planerade byggnaderna saneras. 
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I det område som planeras för park har halter av barium, koppar och zink överstigande 
Naturvårdsverkets riktlinjer för mindre känslig markanvändning (MKM) och halter av bly 
överstigande riktvärdet för känslig markanvändning (KM) konstaterats i det ytliga 
jordlagret. Föroreningen är endast avgränsad i djupled och det är okänt hur stora ytor som 
berörs. 
 
Rapporten om markprovtagningen rekommenderar sanering, men det framgår 
inte av planen hur det ska säkerställas på de ytor som inte ska bebyggas. 
Miljöavdelningen anser att även denna förorening behöver saneras. Eftersom 
parkytan minskar kommer besökstrycket att öka på återstående områden, vilket 
ökar exponeringen. 
 
Föroreningen finns i de översta decimetrarna jord. Då odling planeras i området 
är det särskilt viktigt att detta kan ske utan hälsorisker. Människors exponering för 
föroreningen kan förväntas öka genom direktkontakt med och inandning av jord 
vid odlingsarbete och vid intag av grönsaker odlade på platsen. Om sanering av 
parkmarken inte kan säkerställas genom planbestämmelser bör sanering genomföras innan 
planen antas. Vid sanering bör risken för hälsa och miljö vägas mot naturvärden. 
 
Exploatering av parkmark 
Planbeskrivningen redogör för hur den återstående parken kan utvecklas för att 
kompensera för de ianspråktagna områdena. 
 
Dagvatten 
Planen föreskriver att källare inte får finnas, samt höjd för grundläggning för att förebygga 
översvämning. En del av parken avsätts som torrdamm för fördröjning av dagvatten. I 
planbeskrivningen föreslås dagvatten från parkeringshuset avledas till sand- och slamfång 
samt oljeavskiljare. Det framgår inte vems ansvar det är att anlägga och sköta 
oljeavskiljaren. Det är viktigt att reningen kommer till stånd för att förebygga oljeutsläpp 
till recipient. 
 
Vibrationer 
Enligt behovsbedömningen bör en utredning om vibrationer från järnvägen tas fram. 
Miljöavdelningen saknar en diskussion kring att vibrationer inte nämns i planförslaget. 
Detta påtalades i samrådsskedet. 
 
Övrigt 
Boende planeras ovanpå parkeringshuset. Det är viktigt att byggnaden utformas så att 
luftföroreningar och buller från parkering och ventilationsaggregat inte påverkar 
boendemiljön negativt. 

 

Kommentar: (Se även kommentar till Länsstyrelsen och Trafikverket) 
Planavdelningen tackar för synpunkter. 
 
Buller 
Plankartan förtydligas med att det möjliggörs för genomgående lägenheter med 
minst hälften av rummen mot tyst sida, samt möjliggör för mindre lägenheter 
(<35kvm) där bullernivåer är höga. Med planbestämmelse att bullerskyddad 
uteplats ska finnas bedöms bullerkraven säkras i detaljplanekartan för bostäder på 
multihuset. Utifrån hur planen nu är författad uppnås gällande bullernivåer för 
bostäder även på parkeringshuset. Detta har säkerställts med uppdaterad 
utredning 2021-08-10 och är förenligt med hur planen är författad.  

 

----
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Marförorening 
Förorenad mark är avgränsad i djup och kommer grävas bort i samband med 
exploatering av kvartersmark. Detta villkoras och säkras med planbestämmelse.  

 
Exploatering av parkmark 
Vad gäller förorenad mark i park finns inget villkor i planen om att denna ska 
saneras i samband med exploatering. Anledningen till att markområdet för 
parkändamål inte villkoras är för att ingen lovprövning görs i parkmark som redan 
finns. Att villkora anläggning av befintlig park efter att mark sanerats blir en 
verkningslös planbestämmelse. Stadsodling beskrivs i planbeskrivningen, men all 
text om förslag eller vision om att det ska vara ätbara växter stryks. 
 
Förtydligande görs i planbeskrivningen om att det förekommer föroreningar i 
park. Förtydligande redogörelse görs i planbeskrivning om att det vid exempelvis 
stadsodling ska säkerställas att marken är lämplig för detta och att det vid behov 
då ska avlägsnas jordmassor och ersättas med ny odlingsjord.   

 
Dagvatten 
En utökad redogörelse för dagvattnet och miljökvalitetsnormen för vatten 
redovisas mer i detalj och en recipientkarta läggs in i planbeskrivning (bild enl. 
nedan). Vidare görs höjdsättning av nya gator för att säkerställa avrinning mot 
dagvattenmagasin.  

 
 

Vibration 
Vibrationer hanteras lämpligast vid källan för vibrationerna. Något som kan 
minska vibrationer från räls är att denna stabiliseras i bankroppen och lägga in 
dämpande material. Detta uppnås genom en väl underhållen järnväg och eller vid 
nybyggnad. En förtydligande redogörelse läggs till i planbeskrivning. Vidare 
åtgärder är att reglera avståndet mellan spårområde (spårmitt) och nya byggrätter.  
 
Ytterkanten av nya byggrätter ligger inom 77 meter från spårområdet vilket 
innebär ”viss risk” för vibrationer. Den största delen av planområdet ligger på mer 
än 100 meter från spårmitt vilket innebär en liten risk för vibrationer enligt det 
generella avståndet från källa till vibrationer. För att säkerställa att vibrationer inte 
får en påtaglig negativ påverkan har en vibrationsutredning genomförts (2021-09-

17 YTAVRINNING OCH AVRINNINGSOMRÅDEN 
Dagvatten från planområdet avleds med dagvattenledningar i huvudsak till ett allmänt 
dagvattenledningsnät i Östergatan. se bilaga 3. Dagvattnet leds vidare österut i dagvattenledning 
vilken har ett utlopp i ett dike vid Björklunda. Diket leder vattnet söderut till en dagvattendamm och 
sedan vidare under Södra Kringelvågen och vidare till Maglekärrsbäcken. Bäcken leder vattnet 
västerut till Finjasjön. Se figur 8 nedan. Finjasjöns avrinningsområde visas i figur 9 nedan. 

fl . l"lllJill ~·-0 -
Finjasjön 

Flgur 8. Oagvattsn Iran planområdet avleds med ledningar och dika till Maglelcarrsbåcken och vidaru till 
Flnjasjon. Sakgrundskarta Iran VISS 2019-04--09. 
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14). Utredning föreslår att byggnader använda betongstomme i konstruktionen 
och kommer då att klara gällande riktvärden om 0,4 mm/s med marginal.  

 
 

Kommunledningsförvaltningen / Fiberavdelningen 
Har inget att erinra mot detaljplanen. 

 
 

FASTIGHETSÄGARE, FÖRENINGAR, BOENDE MED FLERA: 
Liberalerna Hässleholm 
Vi i Liberalerna i Hässleholm vill tacka för en trevlig och intressant detaljplan. Intrycket 
detaljplanen ger är att det kan bli ett fint och attraktivt område. Vi ser dock en avvikelse 
och det gäller tomten där vårdcentralen Vänhem ligger och parkeringen framför 
densamma. Enligt detaljplanen skall man kunna uppföra ett parkeringshus i fyra 
våningsplan med 1-plans stadshus på taket. Ett sådant parkeringshus skulle ej smälta in i 
den stadsmiljö som finns i området och skulle därmed förfula stadsbilden. Området är 
också A-läge i Hässleholms centrum och att då ge så mycket plats åt bilparkering i stället 
för fler bostäder är fel inriktning. 
 
Vi anser att man i stället skall tillåta ett parkeringsgarage med max 2 våningsplan med ett 
plan under marknivå och ett våningsplan över marknivå. Ovanpå detta så skall man tillåta 
3-4 våningsplan för bostäder. Utformningen av parkeringshusdelen måste smälta in i 
omkringliggande byggnader och omgivning. 
 
Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter. Förslaget medger parkering i våning I till 
och med III Bostäder medges i våning IV till och med VI. Underjordiskt 
bebyggelse försvåras till följd av att bestämmelse om färdigt golv måste användas 
och att översvämningsrisken ökar något söder om Kristianstadvägen.   

  
Kärnalliansen 
Kärnalliansen tackar för möjligheten att yttra sig och vill börja med att tillstyrka förslaget. 
Vi anser att det är ett välavvägt förslag som kommer utveckla och förtäta centrum 
samtidigt som den grönska som präglar området idag kommer fortsätta prägla området 
även efter det att området har byggts enligt detaljplanen. Från Kärnalliansen hade vi dock 
önskat en tydligare beskrivning om trafiksituationen över Kristianstadsvägen samt att det 
nya området i Paradiset kommer vara en testpilot för ex. ett underjordiskt avfallssystem. 
Från vår sida tycker vi att detta borde vara det enda alternativet när det kommer till 
avfallshanteringen inom området för att minska andelen trafik inom Paradiset. 

 
Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter. En del förtydliganden om trafiksituationen 
görs i detta granskningsutlåtande. Planbeskrivning ses över i syfte att förtydliga 
aktuellt förslag.  
 
 
 
Fastighetsägare Lärkan 6  
Jag önskar att cykelvägen som går längsmed bullskyddet (från Kristianstadvägen till tunneln 
upp mot brandstationen enligt ritningen på utskicket som vi fått hem) blir asfalterad och 
upplyst med gatlampor. Vad betyder den streckade linjen mellan vändzonen på Backgatan 
och cykelvägen som jag benämner tidigare i mailet (ner mot brandstationen)? På ett 
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grönområde har ni skrivit ”Lek” på ritningen. Vi önskar att det blir både en lekplats samt 
fotbollsplan.  
 
Om vi fick önska så ser vi gärna att det blir en bättre förbindelse från vändzonen på 
Backgatan ner mot parken längs järnvägen. 
 
Finns det möjlighet att sätta upp någon discgolfbana så är det också intressant från vår 
sida. 

 
Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter. Detaljplanen har inte angett vilken 
markbeläggning som ska användas. Aktuellt planförslag motverkar inte att olika 
typer av markbeläggning används på gång- och cykelbanor i park.  
Den streckade linjen i plankartan som sträcker sig från vändzonen på Backgatan 
över parkmark är en linje i den underliggande grundkartan som illustrerar möjlig 
gångväg i park.  
Efterfrågad vänszon utökas något inför granskningen. 
Önskat innehåll i park motverkas inte av planförslaget. Synpunkter förmedlas till 
politiken med detta granskningsutlåtande.  

 
 
 

Hyresgäst Lustgården 1  
Under februari 2021 sammanställde jag mina kommentarer på det bildrika utdraget, sid 19, 
ur Granskningshandling, men jag återger dem även i löpande text här med ibland aningen 
justerarad text: 
Sidan 37 punkt nr LG-0: Överst på pdf:ens sida 19 finns kvarteret med Parkeringshus i 
kartan samt symboler för detsamma. En bild från sidan 37 kan användas för att belysa 
risker och timade räddningsoperationer i parkeringshus. 
 
Söndagen den 31 december 2017, Nyårsafton—notera att det skedde tio månader efter 
Räddningstjänstens samrådssynpunkter lämnats på Detaljplan Paradiset och Vänhem—
utbröt i Kings Dock Car Park 16:42 i Liverpoolen storbrand. ”The resulting blaze led to 
the loss of approximately 1,150 vehicles and so severely affected the 
fabric of the building, that demolition is the likely outcome. Fire Investigation activities 
began at the Kings Dock Car Park at 18:22hrs on 31st December … CCTV footage shows 
that the fire started in a vehicle on level 3. … ” 
 
https://www.bafsa.org.uk/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/12/Merseyside-
FRS-Car-Park-Report.pdf 
är utgiven av The British Automatic Fire Sprinkler Association (BAFSA) och innehåller en 
tidslinje på minutnivån, där det framgår att extern släckning inleddes 16:56 och att det tog 
ungefär två timmar att bekämpa elden, innan den brittiska räddningstjänsten tvingades ge 
upp byggnaden och evakuera styrkan. 
 
I https://www.nfpa.org/News-and-Research/Publications-and-media/NFPA-
Journal/2019/March-April-2019/Features/Protecting-Parking-Garages beskriver The 
National Fire Protection Association (NFPA) Journal I USA samma händelse i artikeln 
”Ramp Risks”, att branden startade i en sannolikt icke-alls-elektrifierad Land Rover. 
 
Vidare att olika eldfängda material gav snabb spridning av branden. Ett 
byggnadsarrangemang på sidan 37 i föreliggande Granskningshandling kräver långt mer 
studier i samspel mellan Hässleholms kommuns tjänstemän och politiker, 
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Räddningstjänsten och dess regionala, nationella och internationella organisationer än vad 
som indikeras vara planerade. Liknande utredningar i samspel har nyligen skett kring 
vätgas i Vårgårda för solceller och H2-användning inom flerfamiljs bostadsbyggnader. 
a. Sidan 19 punkt nr LG-1: Citat av en punkt i min respons 2017-02-27: 
"Kristianstadsvägen mellan Stattena-rondellen och Grönängsplan är svårt belastad av Öst-
västlig genomfartstrafik; mer än Viaduktgatan. Det är små möjligheter att leda bort 
personbilstrafiken härifrån." 
 
 

• Jag noterar att vårdcentralsläget och övergångsstället är flyttade jämfört med 
tidigare Samrådshandling Upprättad 2016-10-14 Sidan 19 punkt nr LG-2+3: De 
två kartorna på denna sida i PDF-filen är inte samordnade vad gäller Nord-Syd-
lokal-GC-vägen. Min på pdf-sidan-19 tillagda bild baseras på att längden på 
fastigheten Östergatan 36 är lika i de båda kartorna. 
 

• Kanske är det en bristfälligt koordinerad gestaltning i de två figurerna med olika 
skapare på samma sida i föreliggande Granskningshandling? 

 

• Tveksamt med Nord-Syd-lokal-GC-vägen så nära gavelentrén till fastigheten, som 
idag har adressen Östergatan 36A. Tillståndet vid gaveltrappan är idag något 
ansträngt med grind och skyltar ”Privat”. 

• Fordonstrafiken från Kristianstadsvägen in till & in i P-huset är inte alls gestaltad i 
föreliggande Granskningshandling. 

 

• Fordonstrafiken till en planlagd vårdcentral i Kv.3 är beskriven men inte gestaltad. 
 

• Behövs det inte en vändplats där ganska högt ovanför Kristianstadsvägen? 
Backande fordon bör ju undvikas. Sidan 19 punkt nr LG-4: Det finns 
nivåskillnader mellan a) Kristianstadsv-N-S-övergångsställe och b) NS-lokal-GC-
vägen samt c) en planlagd vårdcentral i Kv.3 
 

• Vidare den stora belastningen av Öst-västlig genomfartstrafik. 
 

• Säkerhet? • Rullstol/eloped/...? • Trafikljus i T-korset? • Synkronisering med 
trafikljus i rondeller? 

 

• d. Sidan 19 punkt nr LG-5: Granskningshandlingen hanterar bara delvis teman 
som Infrastruktur, transporter av varor ... sopor, förråd, 3-D fastigheter, 
grannrelationer, brottsprevention, …, Övervakning via kameror och inspelning 
dygnet runt? Mycket värt vid utredningar av olika händelser. 

 

• Speciellt brand & stöld. Kanske dessa teman ska beaktas mera i andra dokument 
och faser. Det är nu 50 år sedan första stölden skedde från vår bil i ett p-däck i 
Göteborg och en av grannarna började gå vakt där nattetid. Det finns enligt mitt 
vetande fyra olika typer av tre-dimensionellt fastighetsutnyttjande: • 
Tredimensionell fastighet, • ägarlägenhetsfastighet, • indirekt ägande och • 
rättigheter. Samtliga kommer att finnas i Paradiset och Vänhem. 

 

• Det finns risk för vita fläckar i ansvar och säkert flera teman att bearbeta, när 
föreliggande Detaljplan förverkligas. 

 



Granskningsutlåtande för Detaljplan för Hässleholm 87:38 m.fl.  35 (49) 

• Ett exempel återfinns i nästa punkt. e. Sidan 19 punkt nr LG-6: • Elbilsladdning 
Krav på Upphandling för bidrag? • Energipriset för laddning i Sverige varierar 
mellan 1 och 13 kr/kWh; mest mellan 1.5 och 5 kr/kWh. 
1 Plugin-hybrider laddar ofta (i korttids p-hus, via hyrd p-plats eller med hemma-
box) 
2 Renodlade batteribilar laddar länge hemma. Vi har en sådan bil samt egen box i 
Blekinge. 
1+2 Var skall de boende i det framtida Paradiset ”hemma-ladda” nattetid? Vems 
ansvar blir det med ”ett mång-dimensionellt ägande” att planera och genomföra 
detta? Vidare—och det är kanske viktigast—att laddarna byggs upp i ett 
kommunicerande system så att de hålls återställbara och tillgängliga för laddning. 
3 En DC-snabbladdare kan bl.a. anordnas vid den transformator, som idag finns 
nära Göingehuset. Kanske på fler platser i området? E.ON är nämnt i föreliggande 
Detaljplan och därmed näraliggande. Krav på Upphandling för bidrag? 
 

• Det är nu man kan förbereda framtidssäker laddning av elbilar och med statliga 
bidrag till installationer. f. Sidan 17&19 punkt nr LG-7: • Höghastighetsbanan, 
"numera Nya stambanan" belyses av • Skanska 16 febr.; • Trafikverket 28 febr. 
2021. 
1 Landbroar—inte banvallar—gör höghastighetsbanor flera miljarder billigare. 
2 Byggtiden kortas avsevärt jämfört med Sverigeförhandlingens 25 år. 
3 I stadsmiljö kan banan övertäckas så att den går inne i tunnlar på broar. 
4 Sthlm-Jönköping-Malmö/Gbg kan byggas för långt under 205 miljarder. 
Se t.ex. https://www.sydsvenskan.se/2021-02-16/landbroar-gor-det-billigare-att-

 byggahoghastighetsbanon 
 

• Höghastighetsbanan—"numera Nya stambanan" väster om den befintliga 
Stambanan— beaktas mera i andra detaljplaner och faser men kommer att kraftigt 
påverka Paradiset och Vänhem visuellt och/eller akustiskt. 

 
Jag bifogar också mina synpunkter som text i rutor på sidan 19 inlagda i ett utdrag ur 
föreliggande Granskningshandling. Mina perspektiv innefattar klimatförändring, hälsa, 
vård & omsorg, höghastighetståg, elektrifierade fordon på gummihjul samt 30 till 100 års 
användning, och att man ska undvika dyrbara uppgraderingar efter något enstaka år. 
Mitt dokument får givetvis vidaresändas till områdets exploatörer och fritt användas av 
dem. 
 

 

Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter på planförslaget. Illustrationerna i 
planbeskrivningen ska ses som möjliga sätt att lösa gestaltningen. Förtydliganden 
om genomförandet görs i genomförandebeskrivning och kan även läsas i kapitlet 
som redogör för fastighetsrättsliga konsekvenser. 
Övrig synpunkter om elektrisk infrastruktur och brandsäkring är inget som 
motverkas av planförslaget. Brandsäkring ska redovisas i bygglovsskedet och 
detaljplanen ska möjliggöra för dessa lösningar.  
 
 
Byggnadsföreningen Medborgarhuset upa i Hässleholm  
I förslaget framgår att man vill ta del av vår parkeringsplats på fastighetens södra sida i 
anspråk för en gång och cykelväg. Verksamhet i huset bygger på medlemsbesök till husets 
organisationer och besök till Citymottagningen som är en privat vårdcentral och knuten till 
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Region Skånes verksamhet. Redan idag är det mestadels fullt på parkeringen vid de olika 
aktiviteterna i huset då det även är personalparkering för anställda i huset.  
Vi ser inte det möjligt att ta bort någon del av parkeringsplatsen överhuvudtaget.  
 
Då området skall innehålla 200 bostäder bedömer vi att 0,5 parkeringsplats per bostad är 
otillräckligt. Redan idag används gator och gräsytor till parkering för de boende kring 
området. Då Hässleholms kommun inte har någon större utbyggd kollektivtrafik inom 
staden eller till kransorterna, ser vi att de boendes möjlighet till arbetspendling och 
fritidsaktiviteter blir starkt begränsade. Vi ser snarare ett behov av 1,5 bil per bostad för att 
tillgodose boende, besökare till de boende och till nya vårdcentralen.  
 
När det gäller tilltänkta parken på norra sidan om vårt hus, så vill vi att eventuell 
fastighetsreglering sker så att gränsen flyttas ytterligare norrut för att ge plats till sophus för 
våra sopkärl och plats för cykelställ.  
 
Vad gäller trafiken, ut/infarter, övergångställen m.m. tycker vi att ett helhetsgrepp för 
Kristianstadsvägen från rondellen vid Citygross och sträckan bort mot Skolgatan borde tas 
för att eliminera trafikstörningar som redan idag har ökat, delvis p.g.a. ökad trafik, och 
övergångsstället vid Citygross. 
 

Kommentar:  
Parkeringsplatser på fastigheterna 87:39 och 87:40 södra sida bedöms inte 
försvinna med aktuellt planförslag. Korsprickad mark går med planförslaget ut till 
den avgränsning som gäller idag för parkering. För del av fastighet behövs ett u-
område för att skydda befintliga underjordiska ledningar. Parkering är fortsatt 
möjligt här.  
 
Förslag på parkering per boende i området blir med aktuellt planförslag 0,6 
parkeringsplatser/bostad och grundar sig på politiskt beslut i samband med att 
detaljplanen skickades ut på granskning. Motiveringen utgår från att det är ett 
attraktivt markområde där bostäder har ett stort värdeskapande.  

 
Gränsen mot park har lagts in där befintlig anlagd gångväg möter gräsmatta och 
lagts i en rak linje enligt praxis för fastighetsbildning. Att flytta gränsen norrut 
resulterar i att mindre del av gräsmatta ska skötas av privat ägare och resten av 
kommunal huvudman. Utifrån detta perspektiv har fastighetsgräns lagts i en rak 
linje längs befintlig gångväg. Fastigheten 87:39 har utökats i väster, inom 
nuvarande kommunal mark, för att kunna facilitet efterfrågad service med möjligt 
sophus.  
Synpunkter på trafiksituationen längs Kristianstadvägen förmedlas med detta 
granskningsutlåtande till tekniska förvaltningen och till politiker.  
 
 
Föreningen Hållbara Hässleholm, ej sakägare  
  
Vår uppfattning är att det är en omfattande och välskriven planhandling som på ett tydligt 
sätt beskriver och tar hänsyn till hållbarhetsaspekten ur flera olika perspektiv. Det är en 
viktig målsättning att skapa förutsättningar för fler bostäder, och att dessa byggs i ett 
stationsnära läge. Det är också en lovvärd inställning att ta tillvara de förutsättningar det 
ger för kommande boenden att använda mer hållbara transporter som tåg och annan 
kollektivtrafik, och att använda gång och cykel för de korta transporterna. Det är ett bra 
steg att minska parkeringsnormen till 0,6 parkeringsplatser per lägenhet, även om vi från 
Hållbara Hässleholm menar att det egentligen krävs ännu kraftigare styrmedel för att 
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uppnå målsättningarna om ett hållbart transportsystem, dels för att ha en möjlighet att nå 
klimatmålen, men också för att nå de målsättningar som kommunen själva satt upp om en 
hälsofrämjande stadsplanering och att nå miljömålen frisk luft och en god bebyggd miljö. 
När det gäller parkeringshuset förstår vi syftet och nyttan av den – den frigör mark som 
annars skulle ha använts för markbunden bilparkering och kan i stället användas för att 
behålla mer grönstruktur. Men vi anser ändå att det inte är förenligt med en hållbar 
stadsbyggnad att börja bygga stora parkeringshus i en förhålldevis liten stad som 
Hässleholm. Vi ställer oss också frågande till lösningen att ha tre våningar med 
bilparkering i botten och bostäder ovanpå. Vi instämmer i Miljönämnden ifrågasättande (se 
samrådsredogörelsen), när de ”efterfrågar en redogörelse för hur avgaser ska avledas från 
parkeringshuset utan att vålla olägenhet för boende i husen ovanpå parkeringshuset”. 
Stadsbyggnadskontorets svar att ”parkeringsdäcket ska ha genomsläppliga våningsplan och 
således bedöms ventilationen som god i parkeringshuset” svarar inte på den frågan. Kan 
bilarnas avgaser som ventileras ut från de genomsläppliga våningsplanen tränga in i 
bostadshusens ventilationssystem eller i lägenheternas fönster vid vädring eller liknande? 
Är den här byggnadstekniken tillräckligt provad?  
 
Men det finns också andra utmaningar och problem med planen kopplat till lokaliseringen. 
Man påpekar själva i planförslaget att det är negativt att den nya bebyggelsen sker på 
befintlig parkmark och grönstruktur. I planförslaget framhålls att den minskade ytan 
grönstruktur ska kompenseras av en förbättrad kvalitet. Men vi vill understryka att man 
inte kan kompensera en minskning av ytan med bättre kvalitet, eftersom ytan, alltså antalet 
kvadratmeter per person, också är en kvalitetsfaktor. I och med att det tillkommer många 
nya boenden i området, blir det också fler personer som ska dela på en yta som alltså blir 
mindre än den tidigare. Om planen ska bli hållbar krävs att det tillskapas nya grönområden 
i närheten av området, så att ytan per person behålls minst intakt. Det är bra att utveckla 
kvaliteten på de befintliga grönområdena, men ytan per person måste vara tillräcklig. 
Denna bedömning och kompensation saknas i planen. 
 
Buller är en annan utmaning, som är direkt kopplad till lokaliseringen. De svenska 
riktvärdena för buller antogs av riksdagen 2017, och innebär en höjning jämfört med de 
tidigare.  

 
WHO har däremot sänkt sina riktvärden till följd av bättre kunskap om sambanden mellan 
buller och hälsa. För transportbuller rekommenderar WHO följande medelljudnivåer 
utomhus vid en bostadsbyggnads fasad: (https://camm.sll.se/aktuellt/whos-nya-
halsobaseraderiktvarden- 
for-omgivningsbuller/ ) 
• Vägtrafik: 53 dB Lden (cirka 50 dB LAeq,24h) 
• Spårtrafik: 54 dB Lden (cirka 48 dB LAeq,24h) 
 
Det är alltså stora skillnader mellan de svenska nu gällande riktvärdena och de som 
fastställts av WHO. Om målsättningen är att planera för att skapa goda förutsättningar för 
hälsa bör det vara WHO: riktvärden man ska luta sig mot. I den fördjupade 
översiktsplanen för Hässleholm står under rubriken Hälsofrämjande stadsplanering: En säker 
yttre miljö har en långsiktigt positiv inverkan på folkhälsan. Detta innebär att stadsplaneringen ska syfta 
till att exempelvis minska buller genom strategiska skydd och ändamålsenlig bebyggelse… 
 
Det innebär att en lokalisering för bostäder med dessas bullernivåer inte kan ses som i linje 
med den fördjupade översiktsplanens intentioner.  

-
Tr.ifikbuller Ekvinlentnivi M .ix i m.il n iv it 
Utomhus (frifiltsvuden) 

Vid fa.s.id 60 dBA 

Pi utep ts• 50 dBA 70 dBA 
. 
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Hållbara Hässleholm anser alltså att det är en välskriven plan som innehåller många 
lovvärda inriktningar och har en hög ambition kopplat till en hållbar utveckling. Men 
planförslaget i sig kan inte kompensera för de problem som lokaliseringen medför. Mot 
bakgrund av detta föreslår Hållbara Hässleholm att planförslaget inte antas.  
 
Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter på planförslaget. Synpunkter tillgängliggörs 
för politiker inför beslut om antagande.  
 

 
Privatperson 1, ej sakägare  
Jag ser planändringen som mycket positiv men vill ändå lämna lite blandade 
förbättringsförslag. Då lediga ytor för bebyggelse är en bristvara i de centrala delarna gäller 
det att få ut så många kvadratmeter boyta som möjligt per markyta. Dvs. bygg mer på 
höjden. Då kan man frigöra mark. Man skulle också kunna hävda att högre hus är en 
nödvändighet för att bättre utnyttja marken i enlighet med 2 kap miljöbalkens om 
resurshushållning. 
 
Fastigheterna i södra delen av planen 
Samtidigt har jag insett att i andra ändan ligger behovet att kunna få ner solljus vilket 
motsäger för höga hus. I aktuellt fall kanske fyra våningar är optimalt men jag skulle ändå 
rekommendera att planen säger IV-V respektive III-V så har man inte stängt dörren om 
man gör en blandad bebyggelse med tre-, fyra-, femvåningshus. Med trevliga innergårdar 
skulle man kunna ha det nordliga huset fem våningar men det södra huset begränsas till tre 
våningar för ljusinsläpp och de som förbinder dessa fyra-fem våningar. En bra arkitekt kan 
högst sannolikt få ihop en bra och tilltalande utformning. 
 
Fastigheten i norra delen av planen 
Ett mycket intressant och spännande koncept. Finns något liknande vid Triangeln i Malmö 
vilka är mycket attraktiva. Även ovanpå garageplanen vid fastigheten Elinero 4 i Malmö 
finns det ett liknande koncept. Detta visar att de här planerade fastigheterna ovanpå 
parkeringshuset är väl fungerande. Dessa kommer högst sannolikt att bli mycket populära. 
Tänk att få ha en egen villa högst upp flera plan upp. Det är få förunnat. Det blir typ 
Hässleholmsporten med dess äganderätter högst upp. Den planerade utformningen 
kommer med högsta sannolikhet att bli ett lyft för stan. Med husen ovanpå kan man lägga 
till gemensamma trädgårdar och grönstrukturer vilket ger en mysig atmosfär. 
 
Anledningen till att jag tycker att det är OK att ha husen en våning högre än omgivande är 
att på 2070-talet när de nu omgivande ska rivas och ge plats åt nya kan man i sin höja dessa 
en våning över dessa nu planerade osv.  
 
Om inte ovanstående borde man åtminstone kunna tillåta typ högst 25–40 % av byggytan 
fick höjas med en våning. På detta sätt skulle exempelvis husen 1 - 2 kunna härbärgera 
några lägenheter med fina terrasser och uteplatser. Alternativt gemensamma uteplatser på 
taket med ett eller några gemensamhetsutrymmen. Jag tror att en bra arkitekt skulle kunna 
få ihop ett drömbygge.  
 
Det intressanta blir när 00- och 10-talister på 70- och 80-talet kan blicka tillbaka och 
komma ihåg spännande projekt som startades. Sannolikt kommer ett flertal höghus att vara 
försedda med gemensamma trädgårdar och några fastigheter högst upp. 
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Så i stort tycker jag planen är mycket intressant och kan bidra till ett bättre och mera 
hållbart 
samhälle. Genom parkeringshuset kan man kanske frigöra lite utrymme på gatorna så att 
dessa kan användas för de som har ärenden i stan istället för långa parkeringsplatser. 
Nedan följer lite fakta som kan vara bra att beakta.  
 
Genom att bygga mer på höjden kan man frigöra mera gröna ytor och parkeringshusen 
kan frigöra mark för grönytor istället för parkeringsytor.  
 
Buller och emissioner från fordon 
Bullerutredning 
Det ska noteras att det nuvarande trafikflödet har räknats upp med 1,41 % per år avseende 
persontrafik respektive 1,65 % per år avseende tung trafik. Uppräkningen har skett till ett 
prognos år 2040 vilket innebär en ökning med 1,014120 respektive 1,016520 motsvarande 
+32 % respektive +39% ökning av trafiken. Dessa värden avser den nuvarande 
bebyggelsen. Mot bakgrund av pågående klimatarbete och samhällets viljeinriktning att 
minska på privatbilism till förmån för kollektivtrafik/ cykel får dessa uppräkningar vara 
mera överskattade än ett s.k. ”worst case” scenario. Bullerberäkningarna baseras således på 
överskattade värden. 
 
Det torde snarare vara så att trafikintensiteten kan komma att minska. Med en bättre 
underhållen järnväg med ökad tillgänglighet finns det stor potential att övergå till cykel till 
stationen som ligger inom rimligt cykel- och gångavstånd till området. 
 
Utöver detta ska anföras att den tekniska utvecklingen vad avser eldrift är under stark 
utveckling. Flera länder bl.a. Frankrike och Storbritannien har planer på att förbjuda 
fossilbränsledrivna fordon. Storbritannien förbjuder exempelvis försäljning av bensinbilar 
från och med 2030. Fordonsflottan år 2040 torde med högsta sannolikhet utgöras av 
övervägande del eldrivna fordon. En sådan fordonsflotta genererar betydligt lägre 
bullernivåer än bränsledrivna fordon. Då hastigheten är begränsad i närområdet är det 
motorljuden som är dominerande och inte däckbullret. Faktum är att elfordonen är så tysta 
att det har framförts att detta i sig skulle kunna utgöra en risk inne på parkeringsplatser 
och andra platser med blandad rörelse av människor och fordon. Av denna anledning är 
den beräknade bullernivån överskattad även i den del som avser bulleremissionsfaktorer 
för fordon. 
 
Det beräknade bullerbidraget är en produkt av antal fordonsrörelser och 
emissionsfaktorerna. Då bägge dessa var för sig är överskattade blir produkten för hög. En 
hastighetsändring1 med 10 km/h, i intervallet 70–30 km/h, ändrar i grova drag bullernivån 
med 2 dBA. Genom att sänka hastigheten och/eller bättre kontrollera efterlevnaden ger 
således en betydande sänkning av bullernivån. 
 
Om det antas att trafikökningen (genererad av den befintliga delen) uteblir sjunker den 
redovisade bullernivån avseende år 2040 med 32–37 % motsvarande 1,7 dB(A) – 2,0 
dB(A). 
 
Av Trafikverkets rapport ”Exponerade för vägtrafikbuller år 2030, Trafik enligt 
basprognoser eller enligt klimatscenario 3” kan följande utläsas: 
 
”Vägfordon med eldrift har stora fördelar eftersom de är tysta, rena och energieffektiva. De saknar i stort 
sett buller från drivsystemet. Bullret från däck–vägbana är dessutom i allmänhet lägre jämfört med 
konventionella fordon, eftersom smalare däck ofta används för att minska rullmotståndet.” 
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”Andelen vägfordon med eldrift kan förväntas öka kraftigt framöver.” 
 

”Traditionella modeller för bullerberäkning passar varken för kartläggning av antalet exponerade över 
stora områden eller för att göra prognoser. En prognosmodell för framtida bullerexponeringar bör utgå från 
de dominerande och föränderliga förhållanden som påverkar exponeringarna.” 
 
Nedanstående tabell är hämtad från kapitel 6.3 ”Antagen utveckling angående 
bulleremissionsegenskaper” i rapporten. Angivna bullernivåer för fordonstyperna är uttryckta i 
faktorer relativt konventionell personbil år 2016 som har värdet = 1. Exempelvis en lätt 
lastbil (under 3,5 ton) vid år 2016 har en bullernivå som motsvarar 2 personbilar. 

 
Av tabellen kan det konstateras att eldrivna personbilar har en bullernivå som är cirka 
hälften av en bränsledriven personbil. Motsvarande för en buss är betydligt mindre än 
hälften. Sannolikt kan bullret med bättre däck etc. till år 2040 bli än lägre. De redovisade 
framtida bullernivåerna avseende 2040 i bullerutredningen till planen bör därför sänkas 
med minst 3 dB(A). 
 
I stort sett med 100 % säkerhet kan det uttalas att till år 2040 utgörs den större delen av 
fordonsflottan av elfordon. 
 
Detta kombinerat med en högst sannolik nollökning av trafiken från de befintliga 
bostäderna skulle innebära att de beräknade bullernivåerna bör reduceras med 
cirka 5 dB(A). 
 
Med detta förhållningssätt kommer bullerriktvärdena innehållas vid samtliga bostäder utan 
krav på åtgärder. 
 
Emissioner från fordon/garagehus 
En övergång till elfordon ger än större fördelar avseende utsläpp till luft än vad avser 
buller. Emissionen från elfordon är i princip noll. Sett i ett större perspektiv påverkas 
emellertid emissionerna nationellt/internationellt men i det lokala perspektivet blir 
utsläppen noll. Detta är viktigt eftersom vägtrafikens emissioner släpps ut i höjd med barn 
och vagnvagnar vilka är de känsligaste grupperna. Problem med miljökvalitetsnormer är 
alltid orsakade av den lokala vägtrafiken i gaturummen. 
 
När det gäller tomgångskörningar och hastigheter i mycket låg fart samt kalla motorer typ 
garagehus är det huvudsakligen kolmonoxid och oförbrända kolväten som ger problem. 
Utsläppen av kvävedioxid är låga och även partiklar är relativt låga till följd av låg hastighet 
som inte virvlar upp partiklarna lika mycket. Halten kolmonoxid är dock aldrig ett problem 
då halterna kommer att ligga minst en tioexponent under MKN. 
 
Genom att parkeringshuset sker utsläppen i flera plan vilket är betydligt gynnsammare för 
omkringliggande bostäder än om motsvarande antal parkeringar ska ske i gatunivå 
Spridningen blir mycket gynnsammare högre upp. 
 
Ett näraliggande exempel i tiden utgörs av fastigheten Elinero 4 i Malmö. Där har 
beräkningar med efterföljande mätningar visat att påverkan från ett garagehus i två plan 

Bullernivå per fordonstyp 2016 relativt personbil 2016 

Område Personbil Personbil : Lastbil i Lastbil i Buss : Buss Lastbil i Lastbil Lastbil >26! 
eldrift ! <3,51 \<3,5teldr \ !eldrift 3,5-261 i >261 eldrift 

Tätorter 1 0,3 2,0 0,6 5,0 1,0 5,0 i 17,0 3,0 

Landsbygd 1 0,5 2,0 1,0 5,0 2,0 5,0 17,0 3,0 

Bullernivå per fordonstyp 2030 relativt personbil 2016 

Tätorter 0,8 0,3 1,6 0,6 4,0 1,0 5,0 ! 12,0 3,0 
Landsbygd 0,8 0,5 1,6 1,0 4,0 2,0 5,0 ! 12,0 3,0 

Tabell 5. Fordonens utveckling ong6ende bulleregenskaper relativ personbil 2016. 
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har en mycket ringa påverkan på omgivningen. Passiva provtagare placerades ut för att 
mäta bensen varvid de uppmätta halterna låg långt under MKN för bensen och vid 
flertalet mätningar i samma nivå som i gatuplanet. Detta avser en hård trafikerad gata i 
Malmö med betydligt fler fordon än här i Hässleholm. Några problem avseende 
luftkvalitén är därför inte att förvänta. 
 
I Skånes Luftvårdsförbund uttalas följande avseende de parametrar (kolmonoxid och 
bensen) som är aktuella avseende parkeringshus: 
 
”Uppmätta halter av kolmonoxid (CO) var 0,2 mg/m3 under 2019. Under de senaste tio åren har 
halten av CO sjunkit från ca 0,5 till 0,2 mg/m3 i Skåne. Halten av max 8-h glidande medelvärde för 
kolmonoxid ligger också långt under den nedre utvärderingströskeln (NUT) på 5 mg/m3. Trots att 
trafikmiljön runt mätplats är intensiv är uppmätta halter låga, vilket dels beror på att nästan alla 
bensindrivna fordon idag har katalytisk avgasrening.” 
Detta skall ställas i relation till MKN som är 10 mg/m3. Mätningarna avseende bensen har 
genomfört i samtliga kommuner. Följande uttalas:  
 
Resultatet visar att halter av bensen ligger långt under nedre utvärderingströskeln (2 μg/m3) på samtliga 
32 mätplatser inom samverkansområdet. Dessutom uppfylls miljökvalitetsmålet på 1 μg/m3 på samtliga 
kommuner. Detta skall ställas i relation till MKN som är 5 μg/m3. 

 
Utöver detta ska det beaktas att fordonsflottan på 40-talet är i det närmaste helt 
eldriven och därmed inte ger upphov till några emissioner. 
 
Luftkvalitet 
Skånes Luftvårdsförbund har en emissionsdatabas över Skåne och Sjælland med en mycket 
hög upplösning. Enligt de beräkningar som har genomförts är det bara två parametrar som 
kommer upp i nivå med miljökvalitetsnormerna (MKN); kvävedioxid och partiklar (PM10 
och PM2,5). 
 
Ur årsrapporten från Skånes Luftvårdsförbund avseende Hässleholm uttalas: 
 
”Beräknade årsmedelvärdet för kvävedioxid ligger kring 7–11 μg/m3 i Hässleholms tätort (urban 
bakgrund) och 5–6 μg/m3 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten Hässleholm stöds av 
mätningarna som gjordes under november-december 2014 och kommer dessutom att följas upp med 
indikativa mätningar under 2019.” 
 
”Både uppmätta och beräknade halter ligger långt under miljökvalitetsnormen och 
den neder utvärderingströskeln (NUT) I Hässleholms kommun och tätort.” 
 
”Beräknade dygnsmedelvärdet för kvävedioxid ligger kring 14–15 μg/m3 på landsbygden inom 
Hässleholms kommun och 18–26 μg/m3 i tätorten Hässleholm. De beräknade halterna ligger långt 
under miljökvalitetsnormen på 60 μg/m3 och även under den nedre utvärderingströskeln (NUT) på 36 
μg/m3.” 
 
”Beräknade timmedelvärdet för kvävedioxid ligger kring 21–24 μg/m3 på landsbygden inom 
Hässleholms kommun och 27–37 μg/m3 i tätorten Hässleholm. De beräknade halterna ligger långt 
under miljökvalitetsnormen på 90 μg/m3 och även under den nedre utvärderingströskeln (NUT) på 54 
μg/m3.” 
 
Som kan ses av kartorna som Skånes Luftvårdsförbund tagit fram är halterna relativt låga i 



Granskningsutlåtande för Detaljplan för Hässleholm 87:38 m.fl.  42 (49) 

Hässleholm varför inga problem kommer att föreligga med någon MKN. För att minska 
uppvirvlingen av partiklar, om det nu är syftet, skulle man sänka hastigheten till 40, vilket 
dock är svårt att motivera på en sådan trafikled. 
 
”Beräknade årsmedelvärdet för partiklar (PM10) ligger generellt mellan 14 och 16 μg/m3 i 
Hässleholms tätort (urban bakgrund) och 13 μg/m3 på landsbygden. Dessa halter ligger under 
miljökvalitetsnormen (MKN) på 40 μg/m3 och även under den nedre utvärderingströsklen (NUT) på 20 
μg/m3. För övrigt är bedömningen att partikelhalterna i kommunen är så låga att inga uppföljande 
mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden.” 
 
”Beräknade dygnsmedelvärdet för partiklar (PM10) ligger på 21 μg/m3 på landsbygden inom 
Hässleholms kommun och 22–24 μg/m3 i tätorten Hässleholm samt Bjärnum. Beräknade halterna 
ligger långt under miljökvalitetsnormen på 50 μg/m3 och strax under den nedre utvärderingströskeln 
(NUT) på 25 μg/m3.” 
Sammanfattningsvis är luftkvalitén i Hässleholm god varför ingen risk föreligger för 
överskridanden av någon MKN avseende utomhusluft. 
 
Fördelar med stationsnära lägen 
Länsstyrelsen i Skåne har tillsammans med Skånetrafiken, Region Skåne och Trafiken 
utarbetat informationsmaterial som ska stimulera och inspirera till att utnyttja de fördelar 
som uppkommer om bostadsbebyggelse kan förläggas i stationsnära lägen. 
 
Följande fördelar uppnås enligt detta arbete: 
 
Genom att bygga tätt, blandat och tillgängligt i stationsorter kan man: 
 

• Skapa stationsområden som blir attraktiva för de som bor på orten, de som 
besöker den och de som passerar förbi. 
 

• Minska koldioxidutsläppen, och därigenom samhällets klimatpåverkan, genom att 
minska transportbehovet. Bilanvändningen kan minska med 10km/dygn och 
anställd om arbetsplatsen ligger i ett stationsnära läge. 
 

• Utnyttja marken i tätorterna bättre. I dagsläget (2006) planeras nära hälften av all 
nybyggnation på värdefull åkermark. 

 

• Skapa attraktiva och trygga stationsområden där människor uppehåller sig under 
dygnets alla timmar.  
 

• Ge fler invånare tillgång till en stor del av Skånes gemensamma arbetsmarknad. 
Från Hässleholms station kan man nå nästan hälften av Skånes arbetstillfällen inom 
en timme, till fots, cykel eller med kollektivtrafik. 
 

• Förenkla vardagen för de som reser kollektivt eller bor nära en station. 
 

• Skapa förutsättningar för ett utvidgat kultur- och naturutbud genom större 
tillgänglighet till såväl små som stora orter. 
 

• Göra det möjligt att fördubbla Skånes befolkning, utan att öka biltrafiken. 
 

• Utnyttja befintlig infrastrukturs maximala potential.  
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Det kan finnas flera skäl att lokalisera bostäder till det stationsnära området. En 
inblandning av bostäder i anslutning till stationen bidrar till liv och aktivitet under en större 
del av dygnet. Ligger bostäderna alldeles intill stationen kan det bidra till att öka känslan av 
trygghet vid själva stationen. Ett annat skäl är att en blandning av bostäder och 
arbetsplatser i det stationsnära området bidrar till en spridning av resor i tid och ett 
effektivare nyttjande av trafiksystemet. 
 
I Köpenhamn har man sedan länge arbetat med stationsnärhetsprincipen. Grunden lades 
redan 1947 i fingerplanen, som innebar stadsutveckling i radiella stråk kring stationer längs 
järnvägsnätet. Detta har lett till att en flerkärnig struktur har utvecklats och att biltrafiken 
genom centrum är mindre än i de flesta andra större städer. Stationsnärhetsprincipen 
tillämpas också på många andra håll i Europa. Samma principer används med framgång i 
såväl storstäder som i mindre orter.  

 
 

Sammanfattningsvis 
Jag ser det som mycket positivt med att förtäta de inre delarna av stan i kombination med 
de i planförslaget inritade grönytorna, Skulle dock gärna se något högre hus så att fler 
boende kan flytta in. Många yngre som vill kunna flytta hemifrån har idag svårt att finna en 
lägenhet och det råder allmän brist på lägenheter i Hässleholm. Det var mina korta 
funderingar. Lycka till med projektet. 
 

Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkterna. Inför granskningsutskicket utökades 
våningsantalet för bostäder inom parkeringshuset. Övriga synpunkter 
tillgängliggörs för politiker i och med detta granskningsutlåtande inför antagande.  
 

 

Privatperson 2, ej sakägare  
Jag vill på det bestämdaste motsätta mig planen på att exploatera Paradiset och Vänhem, 
enligt utställt förslag. 
 
För det första frångås skyddandet av grönområden inom staden, som det finns tidigare 
beslut om. Var har miljöavdelningen varit för att bevaka och reservera sig mot beslutet. 
Paradiset har tidigare exploaterats tillräckligt. Tas nu ytterligare en bit, vad hindrar att man 
fortsätter på den inslagna vägen? När det gäller Eckenfördeparken återstår nu endast tre 
träd! Att tulla på våra parker och kulturbyggnader har blivit ett signum för Hässleholms 
kommun, beklagligt! Med Paviljongen i färskt minne, att man aldrig lär sig!  
 

Figur 1. Ur Länsstyrelsens rapport: Diagrammet visor tydligt hvr ovst6ndet fr6n stationen hor en 
p6verkon p6 onde/en som vtnyttior kollektivtrafik. 
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Att bygga ett parkeringshus på Vänhem hör också till ett för mig oacceptabelt förslag. Tror 
man på fullt allvar att de (kommande) boende i Paradiset, när de parkerat på Vänhem, ska 
ta "omvägen" till övergångsstället vid rondellen är naivt, de kommer att ta raka vägen över 
Tredje Avenyn, en källa till olycksrisk! Förmodligen kommer så många som möjligt parkera 
på befintlig parkering utanför Fackens hus, till förfång för anställda och besökare till 
föreningar och företag i befintliga byggnader. Med exploateringen av en fastighet på 
Paviljongens plats "glömde" man bort att anvisa 0,7 (numera tydligen 0,6) 
parkeringsplatser/lägenhet som ska tillhöra fastigheten. Samma sak gör man här. Här skulle 
anvisas över hundra platser. Samma misstag igen! 
 
Jag motsätter mig inte en exploatering av Vänhem, utan föreslår att tomten reserveras 
endast för bostäder (ej parkeringshus) med parkering för de boende i fastigheterna. Det 
behövs inga fler parkeringshus i centrala lägen. Om möjligt kan en parkering under 
marknivå anordnas för hyresgästerna i fastigheterna. Paradiset ska lämnas från exploatering 
och förbli en orörd park enligt tidigare beslut. 
 
Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter. Parkeringshuset minskades enligt politiskt 
förslag till förmån för fler bostäder inför granskningsutskicket. Parkeringshuset 
behövs dock fortfarande för att möjliggöra yt-effektiv parkering centralt i 
Hässleholm. Framförda synpunkter tillgängliggörs för politiker inför beslut i 
nämnden.  
 

 
Privatperson 3, ej sakägare  
Tråkigt att betonglandskaps byggandet i Hässleholms centrum fortsätter och gör centrum 
fulare. En stad innehåller så klart hus men inte fylla på till varje pris och där de få naturliga 
grönplättar som finns kvar förintas.  
 
Mer grönområden i staden, inte färre. Det finns väl beslut om att grönområden i stadens 
centrum ska bevaras och underhållas?  
 
Naturen går aldrig att återskapa. Djurlivet förintas och kommer aldrig mer tillbaka. Ett rikt 
fågelliv, igelkottar, ekorrar och mig veterligen stans enda myrstack. Området är en naturlig 
oas för oss som gillar djur och rekreationspromenader. 
 
Platsen är verkligen som den heter, ett Paradis för hundar och hundägare. En av få 
naturliga platser för en hund att göra sina behov och att ha möjligheten att ta in naturens 
alla lukter.  
 
Många använder området. Samlingsplats för samvaro, picknick, barn som leker, soldyrkare 
och äldre som får en lugn avkopplande stund i naturmiljö.  
 
Ett levande naturområde. Unikt i vår stadskärna. Något att vara rädd om. 
 
Miljöaspekten. Fler bilar i redan ansträngd vägmiljö med mycket trafikstockning, 
framförallt morgon och kväll. Fler bilar i centrum, är ju inget att trakta efter. Mer avgaser 
och buller.  
 
Det är sorgligt att detta förslag finns. Människor mår dåligt av det här. Många vet heller 
inte om planerna när jag och andra nämnt det och många fler kommer att bli bestörta när 
de får reda på det.  
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Det är sannolikt att en stor del av Hässleholms befolkning inte vill ha ännu en 
betongkoloss i centrum, där ett av de sista naturliga grönområdena försvinner. Där 
djurlivet fortfarande är fritt, där uppfriskande andetag ännu kan tas i Hässleholms centrum.
  
 
Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter. Värdena i parken har eftersträvats att 
bevaras med nytt planförslag. Vidare har parkens miljö eftersträvats att förbättras 
med bullerdämpande åtgärder som i sin tur kan höja värdet på parken. Synpunkter 
framförs till politiker inför beslut i nämnden.  
  
 
Privatperson 4, ej sakägare  
Det är väldigt lite grönområden i de centrala delarna av Hässleholm och Paradiset är viktigt 
att det bevaras i sin nuvarande gestalt. 
 
Inte minst för de boende i flerbostadshusen mellan Första och Tredje Avenyn. Området 
är, inte minst under sommarhalvåret, mycket välbesökt för lek, avkoppling, bollspel, m.m. 
Betydelse av grönområden i stadsmiljö är stor. Olika forskningsprojekt fastslår att 
grönområden stärker den sociala gemenskapen, är bullerdämpande och minskar 
luftföroreningar. Speciellt är att lövträd har bättre förmåga än barrträd att rena luften. Med 
tanke på den intensiva trafiken på Kristianstadsvägen är det en viktig anledning att 
Paradiset förblir obebyggt. 
 
Dessutom har kommunen fastslagit i sin grönstrategi från 2017: ”Ny bebyggelse bör inte 
ske på bekostnad av befintliga parker”.  
 
Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter. Vad gäller markområdets lämplighet 
utifrån det strategiska planeringsunderlaget har den nyligen fördjupade 
översiktsplanen för Hässleholms stad använts som underlag för att gå vidare med 
exploatering av Paradis-området. Synpunkter tillgängliggörs för politiker inför 
beslut i nämnden.  
 
 
Privatperson 5, ej sakägare  
Detta område har fin grönska med vackra vilda växter, vitsippor, scilla, buskar och träd 
och ett rikt fågelliv som rödhakar, koltrastar, blåmesar, talgoxar med flera och även mer 
ovanliga fåglar som domherrar, gröngölingar och även kattugglor då och då, vilka vi även 
får besök av i våra trädgårdar, än så länge. Vissa av dem även på vintern. 
 
För många år sedan skrevs det i Norra Skåne att Paradiset hade flera vildväxande växter 
som endast fanns på Öland. Den skogen är borta idag och har blivit en park. Efter den 
händelsen gav det konsekvenser att flera igelkottar blev ihjälkörda på Östergatan. Numera 
har vi några igelkottar i Doktorns backe och de som alla andra kommer inte att hålla sig 
bara där. Platsen för dem minskar efterhand, vilken ges till oss människor. Hoten mot 
igelkotten, är att de blev rödlistade i april 2020. Borde vi inte ta hand om den lilla natur vi 
har kvar och istället bygga på platser där vi inte utrotar våra utrotningshotade djur? Och 
var ska alla småfåglarna ta vägen när träden försvinner och det är folk och bilar i parken? 
Det blir då mest bara kajor och skator kvar. 
 
Paradiset är en oas för många av oss som bor på Stattena, en park och en naturlig 
skog, vilken vi borde vara rädd om, att få lugn och ro och hämta kraft i och ändå så nära 
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stadskärnan. En lugn plats för stadsborna att gå till som inte har möjlighet att ta sig ut från 
stan. Vilket kan vara lockande även för eventuella nyinflyttade. Parken används flitigt av 
många barnfamiljer och ungdomar där de spelar och leker, grillar och solar. Låt oss få 
behålla denna park då vi har en grön plats nära city för barnfamiljer som vill kunna vistas 
på ett område där de slipper farlig trafik och där barnen kan leka och även plocka äpplen 
på hösten. 
 
Dagligen möter jag äldre personer som bor i stan och i Doktorns Backe-lägenheterna. 
Flera uttrycker att de uppskattar sin lilla naturrunda eftersom de inte har möjlighet att köra 
bil ut i skogen och ingen vill att det byggs vårdcentral och hus i parken där det kommer att 
köra bilar. Många har flyttat dit för att skogen och parken är nära och lätt att gå en runda 
där det inte finns någon trafik. Flera har inte möjlighet att köra bil och då är denna skog 
och park en oas att ha i sin närhet. En oas att vara stolt över i Hässleholm! Varför inte 
sätta ut lite bänkar istället så de äldre har någonstans att sitta och vila på under sin 
promenad och behålla parken och skogen som den är idag? Det är att gräva där vi står. Det 
finns andra platser runt staden där det kan byggas. Vi har flyttat till Stattena av någon 
anledning. Nära stan, men ändå på avstånd. Nu när city och ljudnivåerna ska närma sig 
vårt lugna område blir det mindre attraktivt att bo här för flera av oss. Borde vi inte satsa 
på vår stad som har bra pendlingsmöjligheter att även vara vacker och trivsam att bo i? 

 

Hässleholm blev 2020 utsedd till Sveriges tredje fulaste stad där de kom fram till detta: 
”Hässleholm består i princip enbart av fyrkantiga och tråkiga lådor. Det sägs att turisten som åker dit 
hinner se alla sevärdheter och sedan återvända hem med samma tåg som han kom med. Här går det bra 
att bo på grund av pendlingsmöjligheterna, men vill du uppleva skönhet är det bäst att resa härifrån 
omgående. (Arkitektupproret).” 
 
Kristianstadsvägens trafik har ökat de sista åren så i dagsläget är det trafikkaos på 
morgonen och kvällen. Och ska då 175 bostäder byggas på detta område blir det 
ytterligare fler bilar och ett nytt problem kommer att uppstå och vara ohållbart i längden. 
Och dessutom göra staden ännu fulare. 
 
Varför pratar politikerna inte med oss som bor på Stattena och frågar vad vi vill? Flera av 
er bor på landet och har kanske ingen förståelse över hur viktigt det är med ett 
grönområde nära ens bostad. Detta går även emot regler om grönområde att bygga på 
denna plats. 
 
Några år till har jag tänkt att bo på Stattena, men om denna idyll, Paradiset, försvinner är 
det ingen glädje att bo kvar. Det finns en bänk dit jag brukar gå tidiga sommarmorgnar och 
sitta och lyssna på fåglarna. Till och med ormvråkar landar där då och då. En fantastisk 
plats för att bo så centralt där det är möjligt att kunna njuta av naturen. 
 
Låt oss få behålla vårt Natursköna Paradis och även Doktorns Backe som den ser ut idag! 

 

Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter. Förslaget om att exploatera i Paradiset 
bygger på antaget strategidokument, fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. 
Detta dokument har varit ute till den breda allmänheten i Hässleholm. Aktuellt 
planförslag har samråtts och skickats på granskning till samtliga berörda sakägare. 
Synpunkter tillgängliggörs för politiker inför beslut i nämnden. 
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SAMMANFATTNING 
Synpunkterna har bemötts separat ovan. Nedan sammanfattas de synpunkter som föreslås 
leda till förändringar i detaljplanens handlingar. Utöver dessa görs vissa kompletteringar 
och förtydliganden i planhandlingarna. 
 

Revideringar efter granskning:
Planbeskrivningen revideras med följande: 

- Nya planbestämmelser listas i inledningen (se nedan för förändringar i 
plankartan)  

 - illustration på sidan 6 och 20 förtydligas enligt yttrande. 
- förtydligande om att bebyggelse inte bedöms påverka transporter längs järnväg 
(RI) skrivs in (sid .43). 
- redogörelse om förslag på hur förorening ska hanteras läggs in i planbeskrivning 
(sid. 25-26). Under rubriken stadsodling (sid 17) omformuleras text.  
- recipientkarta (för vatten) har lagts in och förtydligande dagvattenhantering 
redogörs (sid.21-23). Koppling görs till vattenkvalitetsnormen (sid. 26). 
- Risk för PCB redogörs (sid.25). 
- Uppskattad kostnad för sanering läggs in i text (sid. 25) samt detaljerad tabell 
med volymer och kostnad per kvarter i bilaga (sid 55). 
- Tydligare karta med lokalisering av föroreningar läggs in (sid. 26). 
- förtydligande har gjorts om miljökvalitetsnormen för vatten (sid. 26). 
- Förtydligande om hur riktlinjerna för buller uppnås skrivs in och nytt datum för 
utredning anges (sid 27-28). 
- redogörelse om påverkan av risk och vibrationer läggs in (sid.29). 
- fastighetsrättsliga konsekvenser uppdateras (sid. 35-36).  
- samtliga aktuella illustrationer har uppdaterats efter att parkeringshuset har fått 
ett förändrats våningsantal. Gestaltningsutredningen anger fortfarande ursprungligt 
förslag som vision.  

 
Plankartan revideras med följande: 
 - E1 teknisk anläggning (inbyggd transformatorstation) stryks. 
 - E1 teknisk anläggning (transformatorstation) läggs in i den norra parken.  

-E2 teknisk anläggning (pumpstation) läggs in på parkmark.  
 - C stryks från bostället i anslutning till spår och ersätts med Park.  

- Träd1 stryks inom Trafikverkets servitut för trädfällning i anslutning till 
spårområdet.  
- Mindre del av planområde försvinner uppe på järnvägsbron för T-järnväg. 
Mindre utökning av järnvägsändamål på kommunal fastighet för att inrymma 
säkerhetsavstånd från järnvägens ledningsstolpar.  
- b8 anger att ventilation ska vara avstängningsbar 
- f5 läggs till och anger att underjordiskt skyddsrum får finnas (där det finns idag).  
- f6 anger att bjälklag närmast järnväg ska vara i betong.  
- u-område läggs till inom ”sj- bostäder”, fastighet 87:39 och 87:40. 
- öppning i bullerskyddet görs vid angörande trappa i likhet med utredning för att 
möjliggöra genomgång för gående.  
- avåkningsskydd stryks 
-utformningsbestämmelse om att bullerskydd ska sluta tätt till mark.  
- administrativ bestämmelse som villkorar startbesked efter att dagvattenmagasin 
upprättats.  
- plus-höjder läggs in för nya gator för att säkra avrinning mot park och 
fördröjningsyta.  
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- upphävande av tomtindelningsbestämmelse 1183K-B4 från 19240627 läggs till i 
plankartan.  
- m1 utgår från Trafikverkets fastighet. 
- v1 förtydligas om att lägenhetsutformning med genomgående lägenheter även 
innefattar att lägenheter får utformas mindre än 35 kvm.  
 

 
 

Övriga förändringar och kompletteringar:
Redaktionella ändringar och förtydliganden relaterade till ovan nämnda 

förändringar i planbeskrivning och plankartan görs. 
  

 
 

Övriga kommentarer från Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
De flesta av de berörda aktörerna har bemötts och planhandlingarna har uppdaterats och 
reviderats efter granskningen. Yttranden där vederbörande inte varit definiera sakägare och 
uttryckt att de inte önskar att detaljplanen drivs har inte hörsammats då det politiska 
beslutet att driva planprocessen består.  
 
När det refereras till avstånd från järnvägen finns det olika sätt att benämna avstånd till 
järnvägen. Vid en del kommentarer har avståndet till järnvägens fastighet benämnts. 
Exempelvis då bullerskärmen ska upprättas (utanför järnvägsfastighet) på kommunens 
fastighet. Vid andra tillfällen har ett mått från järnvägens ”spårmitt”, mellan rälsen, använts 
då detta är det enhetliga måttet vid exempelvis risk- och bullerutredningar.  
 
Från spårmitten är det ca 77 meter till närmsta byggnad. 
Från spårområdets fastighet är det ca 68 meter till närmsta byggnad. 
 
 

SYNPUNKTER SOM INTE ÄR TILLGODOSEDDA 
Sakägare har bemötts och förändringar har gjorts så långt det varit möjligt. När yttrande 
uttryckt att planen inte önskas antas kan detta inte tillmötesgås och sakägare får då 
möjlighet att överklaga. Lista med besvärsberättigade från samråd och granskning 
sammanställs längre ner.  
 
Ett yttrande som besvarat, men inte lett till förändring i plankarta, är frågan om sanering av 
parkmark. Utifrån genomförd markundersökning finns förorenad mark i park. Men då 
parken inte ska upprättas utan är befintlig bedöms inte anläggning av parken lämpligen 
kunna villkoras med planbestämmelse. Därtill anses det inte heller som lämplig att villkora 
bygglov på kvartersmark utifrån förutsättningar som en exploatör inte har rådighet över på 
parkmark. Kommunen måste driva ett separat ärende vid sidan av detaljplanen för att 
kunna genomföra sanering. Under mötet som hölls 10 juni 2021 mellan planavdelningen 
och Länsstyrelsen diskuterades frågan. Detta bedömdes som ett lämpligt sätt att gå vidare 
med frågan.  
 
För att få ihop helheten av planhandlingarna har avvägningar gjorts mot olika intressen 
som kan stå i konflikt med varandra. Genom att förtydliga planhandlingarna enligt aktuellt 
förslag och med aktuell granskningshandling är bedömningen att synpunkter från berörda 
sakägare har beaktats och lett till förändringar i plankarta och planbeskrivning som 
möjliggör för ett antagande i Kommunfullmäktige.   
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Sakägare vars synpunkter kvarstår eller inte till fullo blivit bemötta 

 
 
Angela Thordeman, Anders Andersson – önskar flytt av GC-väg men detta har inte 
presenterats i handlingarna.  
 
Ingrid Törnqvist – Anser inte att föreslagen upprustningen av parkmiljön kompenserar för 
att den gamla parkmiljön till del exploateras.  
 
Byggnadsföreningen medborgahuset Hässleholm – Anser att det behövs en högre 
parkeringsnorm. Plats för sopkärl på fastighetens norra sida har inte föreslagits i plan utan det 
har möjliggjorts för miljöhus eller uppställning av soptunnor i väster.  
 
Lars Gertmar – Önskar se fler perspektiv i planhandlingarna för redogörelse av 
säkerhetsåtgärder med ex övervakningskameror, el infrastruktur samt fler vändplatser.  

 
 

 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset) daterat den 6 oktober 
2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.  
 
 
 
 
 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm oktober 2021 
 

 
 

Marie Nilsson   Alexander Lindahl  
planchef   planarkitekt 
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Detaljplan för  
 

Hässleholm 87:38 m fl, (Paradiset) 
 

Hässleholm 
Hässleholms kommun 
Skåne län                 Dnr: BN 2015-256 

 
 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2017-01-30 – 2017-03-17 enligt Byggnadsnämndens 
beslut 2016-12-13, § 160.  
 

Detaljplanen har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Under granskningen har 
detaljplanen funnits tillgänglig på Stadsbyggnadskontoret, stadshuset i Hässleholm, Hässleholms 
stadsbibliotek, Kulturhuset samt på kommunens hemsida www.hassleholm.se/dp.  
 

Synpunkterna har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och lättillgänglig text. 
Samtliga yttranden finns tillgängliga på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
 

 
Följande har inkommit med yttrande: 
 
 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA:  
Länsstyrelsen i Skåne län  med synpunkter 
E.ON Elnät Sverige AB   med synpunkter 
Region Skåne,   med synpunkter 
Trafikverket   med synpunkter 
Tele2     med synpunkter 
Försvarsmakten    utan synpunkter 
TeliaSonera Skanova Access  utan synpunkter 
 
 
KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  utan synpunkter 
Hässleholm Miljö AB    med synpunkter 
Miljönämnden   med synpunkter 
Räddningstjänsten   med synpunkter 
Tekniska nämndens arbetsutskott  med synpunkter 
Hässleholms vatten   med synpunkter 
Barn och utbildningsförvaltningen  med synpunkter 
Lantmäteriet   med synpunkter 
 
 
 

Hässleholms 
kommun 

Sam rådsredogörelse 
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MARKÄGARE, FÖRENINGAR, BOENDE MED FLERA: 
Boende på Lärkan 18    med synpunkter 
Boende på Bofinken 2   med synpunkter 
Boende på Fredentorp 5  med synpunkter 
Boende på Timmermannen 11   med synpunkter 
Boende på Örtagården 8   med synpunkter 
Boende på Muraren 3    med synpunkter  
Övr. privatperson    med synpunkter 
 
 
Byggnadsföreningen Medborgarhuset upa i Hlm med synpunkter 
 
Göingebygdens biologiska förening  med synpunkter 
 
Socialdemokraterna   med synpunkter 
 
 
 
 
STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

Länsstyrelsen i Skåne län 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen är positiv till förtätning av nya bostäder och service i ett så kollektivtrafiknära läge. 
Länsstyrelsen konstaterar dock att kommande handlingar behöver säkerställa att planförslaget blir 
lämpligt med tanke på hälsa och säkerhet (buller och markföroreningar). Om det inte sker 
kompletteringar om detta kan Länsstyrelsen komma att pröva planen enligt 11 kap. PBL. 
Länsstyrelsen har i yttrandet också synpunkter om riksintresset för järnvägen, risk för 
översvämning samt risk för olyckor. Länsstyrelsen ger även råd om att hushålla med marken 
genom att använda det stationsnära läget väl vid planering om exploateringsgrad. 
 

Redogörelse för ärendet 
Planområdet ligger cirka 500 meter söder om Hässleholms centralstation och avgränsas av Södra 
stambanan, Kristianstadsvägen, Östergatan, Backgatan och Folke Zettervalls gata. Planområdet 
används idag till stora delar som park men det finns också bostäder, föreningslokaler, verksam-
heter, vårdcentral och parkering inom planområdet. Planområdet är delvis inte detaljplanelagt. 
Syftet med planförslaget är att göra det möjligt att bygga framförallt bostäder men även kontor, 
vårdcentral, centrumfunktioner i bottenvåningar, parkeringshus samt utveckla befintliga grön-
områden. Planförslaget gör det möjligt att bygga cirka 200 nya bostäder. 
Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande och har inte tagit fram någon MKB. 
Översiktsplanen från 2007 gör ställningstagandet att kommunen ska ta fram en fördjupad 
översiktsplan för staden. Planområdet ligger inom stadsplaneringsgränsen och inom den vill 
kommunen medverka till ett tätare samhälle. Länsstyrelsen nämner i granskningsyttrande till 
översiktsplanen inte planområdet specifikt. Med hänsyn till planens översiktliga skala kan Läns-
styrelsen dock inte precisera om det i senare planeringsskeden kan bli aktuellt med ingripanden 
utifrån hälsa- och säkerhetsaspekterna samt utifrån riksintressen. 

 
Länsstyrelsens råd om hushållning med mark 
Länsstyrelsen är positiv till förtätning av nya bostäder och service i ett så kollektivtrafiknära läge. 
Länsstyrelsen råder dock kommunen att planera med en hög exploateringsgrad för att hushålla 
med marken och samtidigt sträva efter ett lågt bilinnehav hos kommande invånare i området.  
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Länsstyrelsens synpunkter 
Riksintresse för kommunikationer, järnväg 
Järnvägen väster om planområde är riksintresse. Kommande planhandlingar bör innehålla ett kort 
resonemang hur planförslaget påverkar riksintresset. 
 
Hälsa och säkerhet 
Buller 
Planhandlingen redovisar beräknade bullervärden från en bullerutredning för trafik från väg och 
järnväg år 2040, både med och utan bullerskydd i olika höjder längs järnvägen och Kristianstads-
vägen. Kommunen konstaterar i planbeskrivningen att det inte går att klara riktvärdena vid alla 
fasader även med en hög bullerdämpande skärm, men genom att arbeta med planlösningar finns 
det möjligheter att klara förordningens riktvärden. Bullerutredningen visar att placering av 
eventuella uteplatser inte har preciserats. Utifrån bullerberäkningarna bör det dock vara möjligt att 
hitta lämpliga placeringar, på innergårdar och insidan av den planerade bebyggelsen som klarar 
riktvärdena i förordningen. Kommunen konstaterar i planbeskrivningen att det kommer att ställas 
högre krav på fönster och fasaders dämpning för att klara BBR:s krav på bullernivåer inomhus och 
att detta ska studeras närmare i bygglovsskedet. 
 
Länsstyrelsen anser att kommunen kan lägga in relevanta bullerutbredningskartor från 
bullerutredningen i kommande planbeskrivning för att öka läsbarheten. Det ska inte vara 
nödvändigt att läsa en separat utredning för att förstå en fråga. 
Länsstyrelsen har framförallt granskat den mest bullerskyddande beräkningen i bullerutredningen, 
bilaga 23 och 30. Den innehåller sammanvägt buller för både väg och järnväg med skärm utmed 
järnvägen och Kristianstadsvägen. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att den föreslagna bebyggelsen är utsatt för buller och menar att 
kommunen bör arbeta för att skapa bättre ljudmiljöer vid den nya bebyggelsen, exempelvis genom 
att arbeta med formen på bebyggelsen (för att undvika hörn som i planförslaget får högt buller på 
två sidor och därmed svårt att nå riktvärdena i förordningen) och sänka hastigheterna på 
exempelvis Kristianstadsvägen. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att den byggrätt som föreslår bostad och centrum längs Kristianstads-
vägen inte finns med i bilaga 23 där beräknade punktberäkningar redovisas, men Länsstyrelsen ser 
på bullerutredningskartan i bilaga 30 att värdena vid fasad ligger på 65–70 dBA. Länsstyrelsen 
konstaterar att det saknas planbestämmelse för att säkra bullersituationen för denna byggrätt.  
Länsstyrelsen lägger märke till att skyddet på 2,0 och 1,7 meter längs Kristianstadsvägen inte finns 
med som planbestämmelse i text (där nämns endast skyddet längs järnvägen). Länsstyrelsen 
rekommenderar inte att kommunen använder den del av den generella planbestämmelsen m1 
(”gällande riktvärden för buller ska innehållas enligt förordning 2015: 216 om trafikbuller vid 
bostadsbebyggelse”) som finns i planförslaget. Planhandlingen visar inte att det är möjligt att 
uppfylla den. Länsstyrelsen rekommenderar istället att en planbestämmelse skapas utifrån 
förordningens olika delar om riktvärden, liknande på det sätt kommunen gjort i sista delen av 
planbestämmelse m1 samt m2. 
 
Länsstyrelsen menar även att det måste finnas en planbestämmelse om att riktvärdena ska klaras på 
uteplats. Det behövs också en planbestämmelse för den sydöstra byggrätten för bostäder mätpunkt 
nummer 26 i bilaga 23 överskrider knappt riktvärdena). 
Länsstyrelsen konstaterar att planbestämmelsen om att bullerskyddet ska uppföras vid slutbesked 
för bostäderna måste ändras. Planbestämmelsen behöver ändras till att lov eller startbesked inte får 
ges förrän bullerskyddet är på plats, för att garantera att marken är lämplig för bostäder. 
 
Markföroreningar 
Kommunen har gjort en översiktlig miljögeoteknisk undersökning som visar att marken är 
förorenad och skriver i planbeskrivningen att det ska göras kompletterande undersökningar om 
utbredning, en förnyad riskbedömning samt att efterbehandling görs efter behov. 
Länsstyrelsen påminner om att planprocessen ska ha utrett markens lämplighet och ser därför fram 
emot de kompletterande undersökningarna. Planhandlingarna ska visa att marken är lämplig för 
vad den föreslår och att de saneringsåtgärder som behövs, går att genomföra samt är ekonomiskt 
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möjliga. Länsstyrelsen konstaterar att marken måste efterbehandlas för att användningen ska vara 
lämplig, det kan antingen vara klart när kommunen antar planförslaget eller säkras med 
planbestämmelse om villkorat bygglov eller startbesked i planen. För att kunna använda villkor 
enligt 4 kap 14 § PBL måste det finnas en utredning som visar på att olika efterbehandlingsåtgärder 
är tillräckliga. 
 
För allmän platsmark (exempelvis park) kommer sannolikt en planbestämmelse om villkorat 
bygglov aldrig att användas. Kommunen behöver därför göra en riskbedömning och, beroende på 
vad riskbedömningen kommer fram till det, säkra att denna mark efterbehandlas till rätt nivå före 
planens antagande. Detta för att säkerställa att marken är lämplig för sitt ändamål. 
 
Risk för översvämningar 
Länsstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag i form av en lågpunktskartering som behöver 
beaktas när markens lämplighet för bebyggelse ska avgöras. Länsstyrelsen konstaterar att 
lågpunktskarteringen visar att planområdet kan vara ett potentiellt översvämningsområde. Detta 
behöver kommunen ta hänsyn till i det fortsatta planarbetet när markens lämplighet bedöms. För 
information om lågpunktskarteringen och andra kartunderlag om översvämning hänvisar vi till 
karttjänsten Vatten och klimat samt till den användarguide som Länsstyrelsen tagit fram. Ta del av 
karttjänsten här: http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Skane/Dikningsforetag/ 
Ta del av användarguiden som tillhör karttjänsten: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2017/Sidor/anvandarguide 
-till-karttjansten-vatten-klimat.aspx 
 
Planhandlingen konstaterar att planområdet ingår i verksamhetsområde för dagvatten. 
Länsstyrelsen påminner om att inom verksamhetsområden är det tydligt att VA-huvudmannen är 
skyldig att ta hand om allt dagvatten som alstras inom området (Prop 2005/06:78 sidan 43). Om 
kommunen vill göra lokalt omhändertagande av dagvatten eller andra fördröjningslösningar 
möjliga, är det viktigt att detta stödjs och inte hindras av bestämmelserna i planen. Kommunen 
skriver i planbeskrivningen att en separat dagvattenutredning kan komma att behöva tas fram. 
Länsstyrelsen menar att detta bör göras inom planprocessen och att alla frågor ska utredas under 
planprocessen. 
 
Risk för olyckor 
Länsstyrelsen menar att utformningen av de bullerskydd som behövs längs järnvägen ska utformas 
så att konsekvenserna av eventuella olyckor med farligt gods inte förvärras (konstruktioner som 
inte orsakar skada på avåkande bulktransporter). 
 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen kan komma att pröva planen enligt 11 kap. PBL om den antas utan kompletteringar 
och förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet gällande hälsa och säkerhet (buller 
och förorenad mark). 

 
Kommentar:  

RI järnväg 
Kort resonemang om att planområdet berör riksintresse för järnväg skrivs in (s.17) och att detta inte 
bedöms påverkas negativt av planförslaget.  
Buller 
Planhandlingarna har efter samrådet kompletterats med nya bullerberäkningar. Samtliga byggrätter inom 
planområdet har tagits med och förslag på åtgärder för att följa gällande bullerförordning har tagits fram. 
Planbestämmelserna har anpassats därefter och utformats i enlighet med bullerförordningen 2015:216 i 
dess lydelse från 2016 och 2017. Bullerskyddet har utökats i sin omfattning inom planområdet. 
Bullerutsatta byggnader måste ha genomgående lägenheter för att tyst sida ska finnas. Bestämmelse om att 
bullerskyddad uteplats ska kunna upprättas läggs till. Illustrationer från utredning har lagts till i 
planbeskrivningen som en bilaga i slutet. Bygglov villkoras efter att bullerskydd har upprättats mot väg och 
järnväg, detta framgår av planbestämmelse i plankarta. 
Markföroreningar 
Bygglov villkoras efter att markföroreningar avhjälpts. Detta framgår av planbestämmelse i plankarta. 
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Dagvatten 
Dagvattenutredning har genomförts och anger att ett dagvattenmagasin måste finnas.  Detta 
dagvattenmagasin placeras i den ”inre parken” där en naturlig sänka finns. Detta framgår av 
planbestämmelse i plankarta. Magasinet ska ha en kapacitet att klara av 117 kubikmeter. 
Utformningen av magasinet kommer att vara en öppen dagvattenhantering.  
Risker 
Transport av farligt gods sker på järnvägarna. Avståndet till närmsta föreslagna bostad är 65 meter från 
spårområdet. Planförslaget utgår från Riskutredning som gjordes i samband med den fördjupade 
översiktsplanen.  
Den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad (2020) redogör (s.97) för riskavstånd till 
järnväg. För Södra stambanan (Hässleholm -Höör) medges ett riskavstånd om 40 meter till 
flerbostadshusbebyggelse och vård. Centrumändamål kan tillåtas vid ett avstånd om 30 meter 
från spårområdet för aktuell sträcka. Detta gäller om inga övriga skyddsåtgärder som ex 
brandskyddad fasad, avåkningshinder, mur eller perronger anordnas. (Bebyggelseplanering intill 
järnvägar i Hässleholms stad, Briab 2018). Bestämmelse om att avåkningsskydd ska finnas 
läggs till i plankartan för att säkra minska risk vid urspårning.  

 
 

E.ON Elnät Sverige AB   
 
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har 
följande synpunkter. 
Inom området har E.ON Elnät låg- och högspänningskabel i mark, kabelskåp och två 
transformatorstationer, se bifogad karta. Kablarna är inritade i osäkert läge, för att säkerställa 
kabelns exakta läge beställs kostnadsfri kabelvisning i fält via vår kundsupport 020-22 24 24. 
För att högspänningsmarkkablarna ska vara förenliga med detaljplanen yrkar E.ON Elnät på att det 
i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkabeln i mitten. Den restriktion i mark-
användningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON 
Elnät föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen u: ”Marken ska vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som 
kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”. 
E.ON Elnät noterar att E-område utlagts i plankartan, för vår befintliga södra transformator inom 
området, vilket vi uppskattar. E.ON Elnät hemställer dock att E-området specificeras så att det 
framgår att det är en transformatorstation som avses och inte enbart tekniska anläggningar. Dess-
utom yrkar E.ON Elnät på att plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta 
tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart 
upplag upprätthålls. För vår norra transformatorstation saknar vi E-område helt. E.ON Elnät yrkar 
därför på att ytterligare ett E-område utsätts i plankartan. 
För att planen skall kunna genomföras kommer det att bli aktuellt med ombyggnad av vår befint-
liga norra transformatorstation med tillhörande kablar inom området, vi förutsätter att kontakt tas i 
ett tidigt skede för att träffa överenskommelse om möjliga lösningar. Ett minsta område på 6x6 
meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Ett förslag är att transforma-
torstationen flyttas norrut till den lilla parken. För vidare samråd gällande lokalisering kontakta 
Richard Persson, E.ON Elnät Sverige AB, tfn 070-542 33 95. 
Alla kostnader för att kunna genomföra planen, så som flyttningar eller ändringar av våra befintliga 
anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. Flytt av 
transformatorstation måste utföras i god tid innan byggnation inom området ska startas. 

 
Kommentar:  

Den norra transformatorstationen föreslås byggas in i parkeringshusets bottenplan, detta möjliggörs med 
planbestämmelse i plankarta. Området är utmärkt som E-område för (inbyggd) transformatorstation. 
Transformatorstationen kan nås från Godtemplaregatan och bör utformas för att passa in i kvarteret 
samtidigt som säkerhetskrav och arbetsmiljökrav kan uppfyllas.  
U-område för ledningar behövs inte då ledningarna ligger under allmän plats, gatumark, så som är fallet 
med Folke Zettervalls gata och Östergatan. u-område har lagts till på kvartersmark där det behövs. 
Behövs ledning flyttas i samband med exploatering ska detta bekostas av exploatör. Detta kan bli fallet i 
korsningen Kristianstadvägen-Östergatan där ledningar angränsar/till del går in på kvartersmark. 



 

Samrådsredogörelse för Detaljplan för Paradiset och Vänhem  6 (20) 
 

Likaså kan ”Groplinje” som sträcker sig in i planområdet behöva flyttas i samband med exploatering. 
Detta ska bekostas av exploatör.  
Planbeskrivningen kompletteras med information om att brännbart material ska hållas på ett minsta 
avstånd om 5 meter kring fristående transformatorstationer. 
 
 
 

REGION SKÅNE 
 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med blandade funktioner 
som bostäder, kontor, vårdcentral, lokaler i bottenvåningar och parkeringshus. Planen möjliggör 
även utveckling av befintliga grönområden. Detaljplanen innehåller nya gång- och cykelvägar 
genom området som kompletterande länkar mellan stadens norra, södra och västra delar. 
 

Region Skånes synpunkter 
Hässleholm spelar, som regional kärna och potentiell tillväxtmotor tillsammans med Kristianstad, 
en betydande roll för sitt omland. Region Skåne ser därför positivt på att Hässleholm arbetar aktivt 
med att förtäta befintliga strukturer och bygga integrerade stadsmiljöer i ett strategiskt och 
kollektivtrafiknära läge. Detta bidrar till att driva utvecklingen och agera regionalt. Bostadsutbudet 
är en viktig utvecklingsfaktor för Skåne. Region Skåne vill lyfta fram behovet av ett ökat 
bostadsbyggande och att kommunens ambition om att skapa en varierad sammansättning och 
upplåtelseformer är viktig. 
Förtätning i detta stations- och kollektivtrafiknära läge nyttjar befintliga system och värnar om 
hållbara fysiska strukturer. Planområdets avstånd till Hässleholms centralstation innebär att de 
flesta bostäder i området får ungefär en halv kilometers gångavstånd till stationen. Det är ett 
avstånd som av de flesta tågpendlare ser som rimligt att gå eller cykla till sin station från bostaden. 
Det är därför positivt att planförslaget lägger stor vikt vid utvecklingen av attraktiva gång- och 
cykelkopplingar till olika målpunkter. 
Region Skåne ser positivt på att planförslaget möjliggör vårdcentral samt att det skapas förutsätt-
ningar för trygghetsboende och särskilt boende. Det är bra att planen lyfter behovet av parkering 
och avstigningsmöjligheter i anslutning till vårdcentralens entré. Det är också positivt att särskilda 
parkeringsplatser i anslutning till samtliga kvarter planeras in för de som har särskilda behov. 
Region Skåne vill lyfta betydelsen av att planförslaget tar utgångspunkt i bebyggelsens och 
grönområdenas kulturhistoriska värden och föreslår en utveckling av dessa. I Strategier för det 
flerkärniga Skåne beskrivs vikten av att varje kommun utvecklar en regional variation som kan 
tilltala en bredd av invånare, besökare och företag. 
 
Kommentar:  

Planförslagets ambition är att möjliggöra en variation av boendetyper men kan inte garantera 
att trygghetsboende eller särskilt boende kommer till stånd. Utvecklingen av grönområdet 
Paradiset tar sin utgångspunkt i den historiska användningen av området för SJ:s växtdepå 
och försöker bidra till en lokal identitet i området. Ambitionerna kommer att utvecklas i 
följande projektering och gestaltning av parkområdet. 

 
 

TRAFIKVERKET 
 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder och bebyggelse för centrum- 
och vårdändamål samt parkeringsgarage och parkområden. 
 
Berörda riksintressen 
Trafikverket anser att en komplettering bör göras i planbeskrivningen avseende riksintressen som 
berörs av planförslaget, så att det framgår att berörda befintliga järnvägar av riksintresse är Södra 
stam-banan samt Skånebanan mot Helsingborg. I beskrivningen bör det även framgå att banorna 
trafikeras av både person-och godstrafik.  
En komplettering bör även göras med att Hässleholm berörs av framtida järnväg av riksintresse, i 
form av framtida höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö via Hässleholm. Det bör 
även framgå att befintliga och planerade järnvägar av riksintresse ska avseende såväl anläggningen 



 

Samrådsredogörelse för Detaljplan för Paradiset och Vänhem  7 (20) 
 

som dess influensområde skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av anläggningen, d.v.s. i förekommande fall vidmakthålla och bygga järnväg samt 
bedriva tågtrafik. 
Generellt gäller ett byggnadsfritt avstånd om 30 m från järnvägen, så även för höghastighetsjärn-
vägen. 
 
Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie för en ny höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping 
– Malmö via Hässleholm. När det finns en beslutad utredning och vald korridor för åtgärden, 
vilket ligger till grund för precisering av riksintresset, får åtgärden status som planerad 
kommunikationsanläggning av riksintresse. Trafikverket kommer att i fortsatt arbete med 
järnvägsplan utreda såväl ett centralt som östligt läge för en framtida höghastighetsstation i 
Hässleholm. Inom ramen för planarbetet kommer Trafikverket även att utreda vidare var och hur 
höghastighetsjärnvägen ska gå igenom Hässleholm.  
Den föreslagna nya bebyggelsen ligger inom utredningsområde för eventuell framtida höghastig-
hetsbana och innebär en förtätning av området. Innan den pågående åtgärdsvalsstudien är avslutad 
och innan det finns en beslutad korridor, bör inte ut eller -tillbyggnad av befintlig bebyggelse i 
utredningsområdet hindras, med hänvisning till riksintresset. Inom utredningsområdet är det i de 
flesta fall rimligt att acceptera förtätning i områden med befintlig bebyggelse.  
Den som planerar åtgärder i utredningsområdet bör dock informera sig om planeringsläget för den 
framtida järnvägen, för att kunna ta ställning till förutsättningar för genomförande av den 
planerade åtgärden. Trafikverket rekommenderar därför er på kommunen att hålla er uppdaterade 
om planeringsläget för den framtida höghastighetsjärnvägen. Kommunen bör informera sig om 
vilket skede planeringsprocessen är i och vilka underlag som finns tillgängliga för att kommunen 
ska kunna lokalisera och utforma den tänkta bebyggelsen på bästa sätt. Se länk nedan: 
http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/en-ny-generation-jarnvag/projekt-och- 
atgardsvalsstudier-inom-en-ny-generation-jarnvag/atgardsvalsstudie-strackan-jonkoping--malmo/ 
 
Trafikbuller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens fast-
ställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (buller-
skydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) ska tillämpas vid bedömningen om 
kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i ärenden om bygglov och förhands-
besked är uppfyllt. Följande riktvärden ska följas 
1. 30 dBA ekvivalentnivå inomhus. 
2. 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid. 
3. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 
4. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. 

 
Den bullerutredning som genomförts för planen bör även avseende framtida trafik på Södra stam-
banan utgå ifrån Trafikverkets basprognos för år 2040, vilket bör framgå i bullerutredningen. 
Bullerutredningen visar på höga bullernivåer för den planerade bebyggelsen utifrån prognos för 
framtida trafik. Kommunen bör säkerställa att uteplats vid ljuddämpad sida kan anordnas i 
anslutning till alla bostäder. I annat fall bör en planbestämmelse införas om att en gemensam 
uteplats ska anordnas vid ljuddämpad sida. 
Trafikverket anser att bullerutredningen bör kompletteras med ett alternativ avseende framtida 
trafik med en framtida höghastighetsbana, för att klarlägga krav på skyddsavstånd till bebyggelsen 
m.m. Trafikverket kan tillhandahålla indata avseende framtida trafik med en höghastighetsbana. 
Det bör framgå i planen att lokalisering och utformning av föreslagen ny bebyggelse utmed järn-
vägen, ska anpassas efter förutsättningar som gäller invid en höghastighetsbana. 
 
Bullerplank 
Vid placering av bullerskyddsskärm ska Elsäkerhetsverkets föreskrifter tillämpas för avstånd till 
järnvägsanläggningen (BVS 543.10001) och regler kring säkerhet vid aktiviteter i spårområdet ska 
följas (BVF923). Trafikverket förutsätter att gällande riktlinjer och regler följs och att erforderliga 
tillstånd söks. Bullerplanket bör placeras på kommunens fastighet på ett sådant avstånd från 
fastighetsgränsen till Trafikverkets fastighet att planket kan underhållas helt på kommunens 
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fastighet. Om bullerplanket avses placeras på Trafikverkets fastighet ska det framgå i 
genomförandebesk-rivningen att ett avtal då ska tecknas med Trafikverket. 
Vi anser att plankartan bör kompletteras avseende planbestämmelse för skydd med ”placering och 
utformning enligt Trafikverkets riktlinjer”. 
  
 
 
Risker 
Kommunen utgår i riskbedömningen för planförslaget från den kommunövergripande 
riskutredningen som kommunen genomfört och som Trafikverket lämnat synpunkter på i samband 
med remiss för Fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. Trafikverket vill återigen påpeka att 
nämnda riskutredning inte har beräknat skyddsavstånd med hänsyn till urspårningsrisken, vilket 
underskattar individ- och samhällsrisken. Hänsyn är inte tagen till risker för järnvägsanläggningen 
av placering av angränsande byggnader och verksamheter nära järnvägen. Om kommunen i planen 
avser utgå ifrån de generella rekommendationerna till skyddsavstånd enligt riskutredningen, anser 
vi att beräkningarna måste korrigeras. 
Vi anser att planbeskrivningen bör kompletteras med generella skyddsavstånd enligt RIKTSAM 
avseende risker med farligt gods. Vidare bör riskbedömningen för planförslaget kompletteras 
avseende en framtida höghastighetsbana och höghastighetståg. Kommunen bör i samråd med 
Länsstyrelse och räddningstjänst överväga om skyddsåtgärder ur risksynpunkt erfordras och i 
sådana fall införa planbestämmelser avseende erforderliga skyddsåtgärder. 
 
Gång- och cykeltrafik samt hållbart resande 
Trafikverket anser att kommunen bör beskriva hur trygghetsaspekten kan beaktas ytterligare när 
det gäller gång- och cykelväg genom parkområdet. Kommunen bör säkerställa att det i samband 
med utbyggnaden enligt planförslaget finns säkra gång- och cykelpassager över Kristianstadvägen, 
för att en god tillgänglighet till parken, centrum och stationen ska uppnås, med god säkerhet för 
boende och övriga trafikanter. Trafikverket efterlyser även en trafiksäker gång- och cykelpassage på 
Östergatan, med koppling till busshållplatsen. 
Vi ser positivt på kommunens hållbarhetsarbete i form av den låga parkeringsnormen för 
parkeringsplatser tillhörande det planerade området. 
  
Kommentar:  
 Riksintresse 

Förtydligande skrivning görs i planbeskrivningen att riksintresse för järnväg berörs i 
detaljplanen och att det trafikeras av gods- och persontåg. Skrivning görs även om planerad 
framtida sträcka för höghastighetståg angör Hässleholm. Planförslaget bedöms inte påverka 
framtida sträckning för ny järnvägsinfrastruktur.  
 
Planområdet har sedan samrådet utökats till att även omfatta del av järnvägen vilket har 
kommunicerats (januari 2020) med trafikverket via mail. I detta sammanhang utrycktes ingen 
information, från trafikverkets sida, som antyder att aktuellt förslag till detaljplan skulle 
innebära någon begränsning för järnvägens (Nya stambanan) framtida sträckning. Fördjupad 
översiktsplan för Hässleholms stad har vunnit laga kraft (2020) och aktuell detaljplan strider 
inte mot denna vad gäller utbyggnad/förtätning.  Således bedöms planförslaget som gångbart 
vad gäller placering av byggrätter med hänseende till Trafikverkets synpunkter om framtida 
järnvägsförbindelse.  
 
Trafikbuller 
Kompletterande bullerutredning har genomförts efter samrådet. Aktuellt planförslag har 
anpassats med bestämmelser utifrån detta underlag. Bostäder i bullerutsatt läge ska vara 
genomgående för att kunna erbjuda tyst sida. Bullerskyddet utmed väg och järnväg har utökats. 
Illustrationer från bullerutredning har kompletterats till planbeskrivning.  
Det anges i planbeskrivning att bullerskydd ska anordnas enligt (BVS 534.10001 och 
BVF923). Placering av bullerskydd (skärm) har i utredning utgått från ett ungefärligt läge, 
likt det suicidstängsel som står längs järnväg idag. Plankartan har utformats så att det ska 
finnas förutsättningar att ha viss flexibilitet i exakt placering. Plankartan tar med 
järnvägsfastighet då bullerutredning redovisar att bullerskydd behövs uppe på viadukten vilket 
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oundvikligt då blir på Trafikverkets fastighet. Inför antagande föreslås avtal ingå mellan 
kommunen och Trafikverket för tydlighet i frågan.   
 
Risker 
Transport av farligt gods sker på järnvägarna. Avståndet till närmsta föreslagna bostad är 65 meter från 
spårområdet. Planförslaget utgår från Riskutredning som gjordes i samband med den fördjupade 
översiktsplanen. 
Den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad (2020) redogör (s.97) för riskavstånd till 
järnväg. För Södra stambanan (Hässleholm -Höör) medges ett riskavstånd om 40 meter till 
flerbostadshusbebyggelse och vård. Centrumändamål kan tillåtas vid ett avstånd om 30 meter 
från spårområdet för aktuell sträcka. Detta gäller om inga övriga skyddsåtgärder som ex 
brandskyddad fasad, avåkningshinder, mur eller perronger anordnas. (Bebyggelseplanering intill 
järnvägar i Hässleholms stad, Briab 2018). Planbestämmelse om avåkningsskydd läggs till i 
planbestämmelse för bullerskärm.  
 
Gång- och cykeltrafik 
De lösningar och möjligheter som föreslås i detaljplanen bedöms följa trafikverkets yttrande. 
Exempelvis har ny illustration av övergångsställe lagts till på s.19. 
 

Tele2 
Tele2 informerar om att det finns ledningar inom planområdet som behöver beaktas. 
 

 
 
Kommentar:  
Planbeskrivningen kompletteras med att Tele 2 har ledningar inom området som behöver skyddas. U-
område läggs till i plankartan utmed Kristianstadvägen. Om exploatör vill flytta ledningar ska kontakt 
tas med Tele 2. Då ledning till synes ligger i fastighetsgräns och till del korsar fastighetsgräns kan inte 
flytt av ledning eller delvis flytt uteslutas. Eventuell flytt bekostas av exploatören. 

 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
 

Hässleholm miljö AB 
Inom området har Hässleholm miljö befintliga fjärrvärmeledningar som behöver skyddas i plan. 
Fjärrvärmeledningen till de två befintliga byggnaderna som ska bevaras behöver säkras i plan vid 
fastighetsreglering. Även befintlig ledning söderut inom Hässleholm 87:40 behöver bevaras i plan. 
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Fjärrvärmeledningen till befintlig byggnad behöver säkras i plan vid fastighetsreglering. Även 
befintlig ledning söderut inom Hässleholm 87:40 behöver bevaras i plan. Se figur 2. 
Ledningen inom detta område kan vara förlagd relativt grunt med liten täckning varvid extra 
försiktighet vid grävning skall iakttagas. 
 

 
 
Befintlig fjärrvärmeledning mellan Frykholmsgatan och Godtemplaregatan behöver säkerställas i 
plan alternativt flyttas till annan säkerställd plats på exploatörens bekostnad. Eventuell flytt skall 
ske i samråd med Hässleholm miljö. 
 

Figur 1. Fjärrvärmeledning inom befintliga fastigheter Hässleholm 87 : 39 och 87 : 40 

'"" 

i 

·- --=-=--~- ~~~~~~~~ 
Figur 2. Fjarrvärmeledning inom befintlig fast ighet Häss1eholm 87 :38 (Cafe I odhngsområde) 
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Kommentar:  

Figur 1 
Med aktuellt planförslag enligt granskningshandling ligger fjärvärmeledning i allmän 
platsmark, park norr om fastigheterna Hässleholm 87:39 och 87:40. Öster om fastigheterna 
skyddas ledning med u-område inom kvartersmark. 
Figur 2 
Fjärrvärmeledning ligger i huvudsak i park och gata och så även i nytt planförslag. Under 
grävarbete och exploatering. I nytt planförslag ska ledningar i huvudsak placeras i allmän 
platsmark. Planbeskrivning redogör för att det finns fjärrvärmeledning inom området. 
Exploatör måste försäkra sig om de exakta läget i samband med markarbete, vilket också 
framgår av planbeskrivning.  
Figur 3 
Inom fastigheten 87:6 kan det bli aktuellt att lägga om befintliga ledningar i samband med 
exploatering. Detta ska exploatör bekosta, samt försäkra sig om exakt dragning inför 
markarbete, detta redogörs för i planbeskrivning.  

 
 

 

Miljönämnden  
Sammanfattning av yttrandet 

Miljönämnden önskar förtydliganden och/eller fortsatta utredningar inom följande 
områden: 

1. Den fördjupade översiktsplanen bör inväntas eftersom aktuell plan exploaterar ett värdefullt 
grönområde i staden. 

2. Ytterligare utredningar bör göras för att säkerställa att ”Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader” kan uppfyllas. Även riktlinjerna i Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd ska uppfyllas. Effekterna på bullersituationen av en eventuell 
höghastighetsbana bör beräknas. 

3. En redogörelse bör göras för vilka saneringsåtgärder som behöver vidtas för att förebygga 
olägenhet för hälsa och miljö till följd av den förorenade marken. Vid bostäder gäller 
riktlinjerna för känslig mark, vilket bör eftersträvas även på parkmark. Mark som upplåts för 
odling av grönsaker får inte innehålla föroreningar i halter som medför risk för hälsan vid 
konsumtion. 

4. Det bör tydligt framgå vilka kompensatoriska åtgärder, såsom bevuxna tak, vatteninslag med 
mera, som ska vidtas för att motverka exploateringens nackdelar för grönområdet.  

5. En redogörelse bör göras hur den rödlistade vittåteln ska skyddas inom planområdet. 

Figur 3. Inom befintlig fastighet Hässleholm 87 :6 (Eckenfordeparken) 
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6. En dagvattenutredning bör tas fram i enlighet med detaljplanens intentioner. Möjligheten till 
lokalt omhändertagande bör utredas. 

7. Behovet av skyddsåtgärder i händelse av olycka i samband med transport av farligt gods på 
järnväg bör utredas. 

8. En redogörelse bör göras för hur avgaser ska avledas från parkeringshuset utan att vålla 
olägenhet för boende i husen ovanpå parkeringshuset. 

9. Den trafikutredning som rekommenderas i detaljplanen tas fram. 

10. En utredning av risken för störningar av vibrationer från järnvägen tas fram. 
 

 
 

Kommentar: 
Fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad antogs 2018 och vann laga kraft 2020. Således 
finns förutsättningar och utredningar för att exploatera området utifrån detta underlag. 
 
Kompletterande utredningar har även beställts och redogör för i planbeskrivningen. Nya 
planbestämmelser har lagts till för bullerskydd, avåkningsskydd för järnväg, dagvattenhantering 
och marksanering. Se även kommentarer till länsstyrelsens och trafikverkets yttrande där 
punkter enligt ovan bemöts.  
 
Planförslaget eftersträvar att höja kvalitén i parken. Exempelvis skyddas fler träd. 
Kompensationen för att området exploateras gör bland annat genom att del av park får utökad 
möjlighet att ta hand om dagvatten och att kvalitén i parken generellt höjs genom att återskapa 
delar av det tidigare utseendet. Kompensationsåtgärderna i planförslaget kan därmed beskrivas 
som reglerande ekosystemtjänster och kulturella ekosystemtjänster. Beroende på hur stadsodling 
bedrivs kan även försörjande och stödjande ekosystemtjänster uppstå. Av de träd som skyddas i 
plan villkoras lov om fällning att nyplantering ska ske.  
 
Vad gäller känsliga växter inom planområdet ligger dessa inom planlagd parkmark och 
bedöms således inte påverkas negativt av planförslaget.  
 
 
Parkeringsdäcket ska ha genomsläppliga våningsplan och således bedöms ventilationen som god 
i parkeringshuset.  
 
 

 
 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten kan vara den alternativa utrymningsvägen från flerbostadshus i verksamhetsklass 
3a beroende på den brandtekniska projekteringen. Om så blir fallet ska kontakt tas med räddnings-
tjänsten vid projektering för att verifiera räddningstjänstens förmåga. Om räddningstjänsten anses 
vara den alternativa utrymningsvägen så behöver följande uppfyllas: 
- Runt byggnaderna där översta våningens karmunderstycken eller balkong finns på upp till 11 

meters höjd skall markytor intill fasaden vara utformade så att bärbar stege kan ställas upp. 
- Runt byggnaderna där översta våningens karmunderstycken eller balkong finns på upp till 23 

meters höjd behövs uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon. 
Räddningstjänstens åtkomlighet skall säkerställas. 

- Regler och krav för uppställningsplatser finns i Boverkets byggregler (BFS 2016:3) 
 
Motivering 
Detta yttrande är skrivet för att lyfta eventuella problem som kan tillkomma vid en brandteknisk 
projektering av ett flerbostadshus. Dessa problem kan kräva ingrepp i mark runt bostadshusen. 
Punkterna som lyfts finns i Boverkets byggregler (BFS 2016:3) kap 5 som behandlar brandskydd i 
ny-, till- och ombyggnationer. 
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För byggnader i verksamhetsklass 3a (bostäder) kan räddningstjänstens stegutrustning vara den 
alternativa utrymningsvägen från bostäderna. Det ska finnas två av varandra oberoende 
utrymningsvägar och vid projektering av brandskyddet i byggnaden kan då räddningstjänstens 
stegutrustning bli den alternativa utrymningsvägen.  

 
Kommentar:  

Ovanstående information införs i planbeskrivningen under rubriken ”Tillgänglighet” på sidan 32, och 
förmedlas på så sätt vidare till bygglov- och projekterings-fasen vid genomförandet av planförslaget.  
 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott  

Plankarta och illustrationskarta: Markera att cykelstråket även fortsätter på Folke Zettervalls gata, 
Cykelpassage över Östergatan bör ingå i planen. P-huset bör dimensioneras med övertalighet i 
antalet parkeringsplatser i förhållande till fastställt p-tal. Övriga synpunkter är redaktionella 
ändringar. 

 
Kommentar:  

Gång-/Cykelvägar regleras i plankartan enbart då de är separata cykelvägar. Cykelstråk som 
ligger inom gatumark, lokalgata, park markeras inte då cykling kan ske i blandtrafik och är 
förenligt med parkmark. Eventuella passager som behövs utanför planområdet regleras inte i 
detta sammanhang. En passage över Östergatan är inte nödvändig för planens genomförande 
medan passagen över Kristianstads-vägen anses nödvändig för att åstadkomma en säker gång- 
och cykelpassage mellan vårdcentralen och parkeringshuset. Detta redogörs i kapitlet för 
”Trafikstruktur” med illustration på sidan 17. Cykling förekommer även på Folke 
Zettervalls gata i blandtrafik. Övriga redaktionella synpunkter beaktas. 

 
 

Hässleholms Vatten AB 
Omfattande VA-utredningar krävs för aktuell detaljplan och HVAB föreslår att berörda träffas för 
att diskutera de utmaningar som planförslaget innebär. Planområdesgränsen stämmer inte överens 
med planritningen på de olika skisserna. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Det finns fler VA-ledningar inom planområdet som behöver skyddas än de som hamnat i u-
området och i allmänplatsmark. Vattenledningarna utmed Kristianstadsvägen är stora 
huvudledningar som bör skyddas i u-område. Dessa påverkas i högsta grad av planförslaget. 
Spillvattenledningarna måste ses över och byggas om för ny bebyggelse. Omfattande rivning av 
befintlig ledning erfordras. Höjdsättning och vidare utredning av nivåer krävs. Nya ledningar 
hänvisas till Östergatan. Det är dock extremt trångt i gatan och otillgängligt vilket påverkar stora 
delar av planområdets nivåer på anslutning. 
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Dagvattenhantering 
Det krävs att nya dagvattenledningar anläggs i området. Detaljplangränsen kan behöva ses över på 
några ställen för att kunna förbättra förutsättningarna i planen. Höjdsättning är avgörande även för 
dagvattenhanteringen. Höjdillustrationerna som finns på sidan 23 (planbeskrivningen) visar tydligt 
utgångsläget som det ser ut idag. Men hur blir det när detaljplanen genomförs? Den skålade ytan 
som omnämns är en perfekt yta så som beskrivs men ser inte bilden som omnämns i texten. En 
sektion som visar tanken vore bra för att illustrera detta. Grundvattensänkning kan behövas om 
källarplan ska byggas i kv 3. Den naturliga grundvattenytan var 1962 redovisad på +48 möh. En 
sänkning kan påverka fler byggnader i området om sänkningen blir permanent. Under avsnittet 
med geoteknik bör grundvattennivåer framgå. Dagvatten från allmän platsmark som avleds via 
allmän dagvattenanläggning regleras med gällande VA-taxa. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Där är en olämplig hänvisning ang ledningsrätt i planbeskrivningen. Ledningar inom kvartersmark 
kan inte skyddas genom ledningsrätt om det inte finns u-område. Det är därför av vikt att 
ledningsstråk, nya som gamla, planläggs i u-område alternativt allmän platsmark. 
Höjdsättning av planen saknas. Det tillsammans med en VA-utredning är avgörande för planens 
förutsättningar för bebyggelse. Bestämmelsen (n1) framgår otydligt. 
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Kommentar:  
En dagvattenutredning har tagits fram till planförslaget där det visas hur dagvattnet planeras 
tas omhand. Nya ledningar behövs för att hantera de vattenmängder som kan förväntas 
framöver. En torr damm föreslås inom allmän platsmark dit vattnet leds för att sedan skickas 
vidare via ett reglerat utlopp till dagvattensystemet. Marken inom allmän plats har även 
höjdsatts för att säkerställa att dagvatten leds till planerad damm/fördröjningsyta. 
Plankartan har till del kompletterats med u-områden för befintliga ledningar inom 
kvartersmark. Större vattenledningar kommer behöva flyttas och ska bekostas av exploatören. 
Bebyggelsen kommer inte att uppföras med källare (b1). 
Planbestämmelserna som reglerar dagvattenhanteringen har reviderats och omformulerats för att 
säkerställa genomförandet av dagvattenutredningens förslag. Likaså här nya planbestämmelser 
för färdigt golv införts för att garantera höjdsättning av bebyggelsen utifrån 
dagvattenutredningen.  

 

 
Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. Dock vill man påtala vikten 
av att det kommande detaljplanarbetet tillgodoser behovet av tomter för förskola, skola och 
fritidshem. Bristen på planlagda tomter för förskola, skola eller fritidshem motverkar ambitionen 
att minska motortrafiken då föräldrar blir beroende av bil för att transportera sina barn till 
skolverksamhet för att sedan ta sig till arbetet. 
 

Kommentar:  
 Planområdet ligger så centralt i Hässleholm att det är rimligt att cykla till skola och arbete inom staden. 
Transporter under tre kilometer ska företrädesvis ske med cykel, både för att gynna folkhälsan och 
grundlägga goda vanor hos barn men även av miljöskäl för att helst undvika onödiga korta bilresor. 
Avståndet till centralen är ca 500 meter vilket möjliggör kollektivtrafik till arbeten och skolor på andra 
orter. 
 Den fristående förskola som ligger intill planområdet har en Montessoriprofil men är öppen för alla att 
söka sig till. Alternativa skolor och förskolor finns inom staden och planområdet har inte avsatt en tomt 
för skola. Däremot är det möjligt att etablera familjens hus i bottenvåningen på det södra kvarteret i 
parken där en öppen förskola också kan inrymmas.  
 

  
Lantmäteriet  

Syftet med planförslaget är att skapa möjlighet att utnyttja tillgängligt, men värdefullt grönområde 
för viss begränsad ny bostads- och centrumbebyggelse, samt att förstärka centrala Hässleholm med 
nytt parkeringsgarage. Förslaget innebär att befintlig vårdcentral ges möjlighet att flytta närmare 
grönområdet. En flytt av vårdcentralen är också en förutsättning för att det nya planförslaget ska 
kunna genomföras fullt ut. Avtal eller principöverenskommelse bör upprättas innan planen antas.  

Planförslaget innebär att nya fastigheter ska tillskapas och att ändring av befintliga gränser ska ske inom 
kvartersmark. För att kunna genomföra planen på det sätt förslaget anger, krävs frivilliga 
överenskommelser mellan fastighetsägare.  Så som planen utformats, utan nyttjande av 
fastighetsindelningsbestämmelser, finns inga möjligheter att inom kvartersmark, tvångsvis, överföra 
marken.  Den befintliga fastighet som främst berörs är bostadsfastigheten, Hässleholm 87:49. 
Fastighetsindelningsbestämmelser kan även införas under planens genomförandetid. Dock bör redan nu 
avgränsningen och utnyttjandet av marken mellan 87:49 och den nya fastigheten i väster behöva ses över.  
       
Det har uppmärksammats att i fastighetsregistret anges att en tomtindelning från 1924 gäller för 
Doktorn 1. Tomtindelningen, fastställd 1924, är nu mer fastighetsindelningsbestämmelser som i detta 
fallet upphör att gälla, inom kvarteret Vänhem och dvs även för Doktorn 1, när ny detaljplan antas. 
Åtgärd: Att tomtindelningen, fastställd 19240627 påverkas, ska anges i beskrivningen till planen, för att 
den sedan ska kunna avregistreras för delen kvarteret Vänhem och Doktorn 1.                                                                                      
Historik: Doktorn 1 har sitt ursprung i kvarteret nr 40, Vänhem. Vid förrättning 1978 reglerades 
Vänhem 6,7,8,9 och del av 10 till Vänhem 9. Senare, 1981, har en omregistrering gjorts av Vänhem 9 
till Doktorn 1. Det kan konstateras att de omnämnda Vänhems-fastigheterna var bildade enligt 
1924:års tomtindelning. Regleringen 1978 genomfördes trots att den var i strid mot tomtindelningen. 
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Byggnadsnämnden har i BN § 577 framfört att en ny tomtindelning ska upprättas som överensstäm-
mer med nyligen fastställt förslag till detaljplan. En ny tomtindelning finns inte gjord för denna delen 
av kvarteret Vänhem, däremot har tomtindelningen för norra delen av kvarteret Vänhem hävts 1983. 
Den tomtindelning som anges i fastighetsregistret som gällande för Doktorn 1, avspeglar en tidigare 
relevant fastighetsindelning.   
 

Kommentar:  
Markköp och eventuellt markbyten kommer att säkerställas med avtal innan detaljplanen antas. 
Tomtindelning från 1924 som ska avregistreras skrivs in i planbeskrivningen på sidan 35 punkt tre som 
kommentar till fastigheten Doktorn 1.  
Överenskommelse om vårdcentralens flytt skrivs mellan kommunen och Region Skåne i samband med 
planens antagande. 
 
Fastigheten 87:49 ska erbjudas markbyte. Utifrån nuvarande förslag förväntas aktuell fastighet bli större 
till yta. Frågan ska lösas innan antagande. Tekniska förvaltningen mark- och exploateringsavdelningen 
har informerats om förutsättningarna via mail (mars 2020).  

 
 

MARKÄGARE, FÖRENINGAR, BOENDE MED FLERA: 
Boende på Lärkan 18   
Fastighetsägaren har önskemål om att lokalgatan Stattenavägen/Stambanegatan och gc-vägen 
norrut genom parken flyttas västerut för att naturligt fortsätta i Stambanegatans befintliga linje. 
Syftet är att få ett minskat behov av underhåll av kommunens tomt som gränsar mot Lärkan 18, f.n 
en smal remsa på ca 2 meter och 40 meter lång. Remsan behöver inte “saneras” utan då bara 
klippas vid några tillfälle/säsong. Det finns också en allt ökande biltrafik på gång/cykelvägen vidare 
under järnvägen. Förbjuden men i dagsläget möjlig. 
Kommentar:  

Exakt dragning av GC-banan har tagits bort ur planförslaget för att möjliggöraför flexibilitet och mer 
”fri” dragning. Ambitionen är att underhåll av GC-väg inte ska inkräkta på privata fastigheter. 
Möjligheten för olovlig biltrafik under järnväg noteras.  Informationen skickas vidare till tekniska 
förvaltningen för ev åtgärder.  

 
 
Boende på Bofinken 2    
De boende ifrågasätter behovet av en vårdcentral i området och föreslår en placering nära sjuk-
huset eller på en annan tomt som inte lämpar sig för bostäder. Kvarteret Vänhem är mycket 
lämpligt för bostäder intill parken. Däremot emotsätter de sig bebyggelse i parken som anses vara 
betydelsefull för allmänheten som rekreationsområde. Efterfrågan på lokaler för butiker och 
serveringar är inte heller av den omfattningen att det motiverar en exploatering av parkmark. 
 
Kommentar:  

Vårdcentralens placering följer Region Skånes önskemål och behov av att ha en vårdcentral så nära 
kvarteret Vänhem som möjligt. Kommunen har ingen anledning att ifrågasätta regionens planering för 
olika vårdenheter. Behovet av lokaler för olika verksamheter kan variera över tid och detaljplanen 
möjliggör flera olika typer av centrumverksamheter inom kvarterens bottenvåningar i kombination med 
bostäder i flera plan ovanpå. Planförslaget följer riktlinjerna om att kommunerna ska förtäta städerna och 
på så sätt nyttja redan utbyggda infrastrukturer mer effektivt. Ny information om t ex skyfall gör att 
kommunen också måste se över och bereda sig på de extrema skiftningar i väder som uppstår allt oftare. 
Bebyggelsen inom Paradiset ger fler bostäder i parknära läge och möjliggör samtidigt en upprustning av den 
parkytan som sparas samtidigt som ytor för omhändertagande av dagvatten iordningställs. Dessa ytor 
behöver vara mångfunktionella för att kunna nyttjas för rekreation mestadels men även fungera som 
fördröjningsytor med vattenspegel vid behov. 
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Boende på Fredentorp 5 
Boende påpekar att platsen för parkeringshuset har ett kulturhistoriskt värde. Idag är det mesta av 
den ursprungliga platsen, med kulturvärden sedan länge borta. Men päronträdet finns kvar och 
påminner om platsens historia. Boende önskar att detta träd får stå kvar.  
 
Kommentar:  

Päronträdet har inte skyddats i befintlig detaljplan. Minnena av den gångna tiden lever i detta fall vidare 
genom den inskickade dokumentationen om platsen, och vad den en gång var. Upprättas parkeringshus kan 
exempelvis frågan om fasadmålning/fasadkonst som påminner om platsens historia drivas.  

 

Boende på Timmermannen 11 
Boende påpekar att Paradiset är en park med stora kvalitéer där man kan koppla av och njuta av allt 
vad parken erbjuder. Parken är en av Hässleholms stora kvalitéer inom stadskärnan där det finns 
möjlighet till rekreation.  
Nya hyresgäster kan komma att ta parken i sitt anspråk som ”sin trädgård”. Kringboende kommer 
inte att känna sig välkomna på samma sätt som tidigare. Boende ifrågasätter även möjligheten att 
bibehålla kvalitén med de gamla träden. Befintliga träd kan inte ersättas med nya.  
 
Kommentar:  

Parkmark är alltid allmän plats och därmed tillgänglig för allmänheten. Både för boende och övriga 
besökare.  

Nyplanterade träd kan inte ersätta äldre större träd. Ambitionen är att kompensera för de träd som kan 
komma att försvinna i samband med exploatering. De träd som har bedömts särskilt skyddsvärda avses att 
bevaras och skyddas med bestämmelse i plankartan.  

 

 
Boende på Örtagården 8 
Boende ifrågasätter placering av parkeringshuset och menar att detta är en katastrof för de 
kringboende. En ren bostadsbyggnad vore betydligt bättre.  
Parkeringshuset borde istället placeras vid Snickaregatan-Brogatan. Här kommer parkeringshuset 
inte i konflikt med några bostäder. Här får kanske ett par större ekar offras. Avståndet till centralen 
är dessutom acceptabelt.  
 
Parken bör sparas. Hörnhuset kan byggas. De två andra ”gårdshusen” kompenseras av att ”hela” 
Vänhem blir en enda tomt för lägenheter med eventuellt parkeringsgarage under.  
Att övriga parken rustas upp är positivt.  
 
Kommentar:  
Parkeringshus kan generellt betraktas som icke attraktiva byggnader set till utformning. Ett förslag för ”Multihus” 
har tagits fram där krav på god gestaltning varit av mycket stor vikt. Detta gestaltningsförslag ska eftersträvas att 
följas. Detaljplanen har utformats med en byggrätt som motsvarar multihuset i gestaltningsförslaget och 
förutsättningarna för att uppföra ett estetiskt tilltalande parkeringshus finns därmed.  

 
 
Boende på Muraren 3  
Boende ser planen som positiv men vill påpeka blandade förbättringsförslag i generell och specifik 
mening.  
Bygg mer på höjden för att spara yta. Förslagsvis dubbelt så högt. Istället för ca 5 våningar, 
möjliggör för 10. Sätt en begränsning på minst 5 våningar. Till slut kommer vi att behöva bygga 
högre så det är lika bra att detta görs nu och att det accepteras som att bryta mot de nuvarande 4 till 
5 våningshusen som finns i staden.  
Parkeringshuset är ett spännande inslag. Det får gärna vara lokaler/verksamheter i väster och söder. 
Inte i öster.  
Generellt önskas att en mista byggnadshöjd används istället för en max, för att på så sätt se till att 
det byggs på höjden.  
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Kommentar:  
Våningsantalet har tagits bort i plankartan och istället ersatts med högsta nockhöjd. Detta innebär inte i sig att det 
går att bygga högre utan syftar till att reglera att fläkttrummor och hisschakt kan anordnas uppe på taket då dessa 
kan räknas som en våning om de blir för stora. Med aktuellt förslag är syftet att undvika att en våning ”går 
förlorad” som annars inte gått att bruka.  

Att bygga på höjden har sina fördelar, men kräver mer friyta på mark mellan husen. Det finns en tidigt inarbetad 
tanke med höjdsättningen av byggnaderna som avsåg att ”spegla” kringliggande bebyggelse. Att markant höja 
byggnadshöjderna i detta skede är ett för stort ingrepp som innebär att en ursprunglig politisk förankring uteblir.  

 
 
Byggnadsföreningen Medborgarhuset upa i Hässleholm, fastigheterna Hässleholm 
87:39 och 87:40   
I förslaget framgår att man vill ta del av vår parkeringsplats på fastighetens södra sida i anspråk för 
en gång och cykelväg. Verksamhet i huset bygger på medlemsbesök till husets organisationer och 
besök till Citymottagningen som är en privat vårdcentral och knuten till Region Skånes verksamhet. 
Redan idag är det mestadels fullt på parkeringen vid de olika aktiviteterna i huset då det även är 
personalparkering för anställda i huset. Vi ser inte det möjligt att ta bort någon del av parkerings-
platsen överhuvudtaget.  
  
Då området skall innehålla 200 bostäder bedömer vi att 0,5 parkeringsplats per bostad är otill-
räckligt. Redan idag används gator och gräsytor till parkering för de boende kring området. Då 
Hässleholms kommun inte har någon större utbyggd kollektivtrafik inom staden eller till krans-
orterna, ser vi att de boendes möjlighet till arbetspendling och fritidsaktiviteter blir starkt begrän-
sade. Vi ser snarare ett behov av 1,5 bil per bostad för att tillgodose boende, besökare till de 
boende och till nya vårdcentralen.  
  
När det gäller tilltänkta parken på norra sidan om vårt hus, så vill vi att eventuell fastighetsreglering 
sker så att gränsen flyttas ytterligare norrut för att ge plats till sophus för våra sopkärl och plats för 
cykelställ.  
  
Vad gäller trafiken, ut/infarter, övergångställen m.m. tycker vi att ett helhetsgrepp för Kristian-
stadsvägen från rondellen vid Citygross och sträckan bort mot Skolgatan borde tas för att eliminera 
trafikstörningar som redan idag har ökat, delvis p.g.a. ökad trafik, och övergångsstället vid Citygross 
 
Kommentar:  
Parkeringsplatsen i söder ritas in efter befintlig fastighetsgräns.  
Ambitionen är att ett parkeringshus ska avlasta behovet av parkeringsplatser för såväl boende, besökande och 
vårdcentralen.  
Ny trafik/bullerutredning togs fram inför granskningsskedet. Bullerskyddet har utökats för att klara 
bullerpåverkan. Övergångställe över Kristianstadvägen har även illustrerats som möjligt förslag. Utökad redogörelse 
för tillgänglighet med utryckningsfordon har skrivits in i handlingarna.  

 
Parken på norra sidan behövs för att reglera ev. skyfall och häftiga regn som kan förekomma. Ytan utformas för att 
rymma flera funktioner, förutom park för rekreation med grönska även översvämningsyta/damm som fördröjning av 
dagvatten. Vid torka är parken användbar för olika aktiviteter. Fastighetsgränserna (användningsgränsen) har 
anpassats sedan samrådet och flyttats norrut för att aktuella fastigheter ska ha plats för soptunnor och cykelställ. 
 
    
Övrig synpunkt från privatperson  
Privatperson har skickat in underlag i form av powerpointredovisning. Punktvis redogörs för att: 
- ”Lyktan” i ”Trädgårdsmästarvillan, kvarteret Paradiset” idag har regelbunden personal-, 

besöks-, leverans- (stora DHL m.fl), samt avfallstransportsangöring, som delvis saknas i 
Samrådshandlingen. 

- Transportstyrelsens verksamheter med Södra stambanan och Helsingborgsbanan nyligen gett 
upphov till ett vägbygge i Paradiset söder om Lyktan och att detta nog är okänt för den/de 
som upprättat samrådshandlingen.  
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- Befintliga verksamheters p-platser vid Medborgarhuset och Göingehuset behålls i plankartan 
över föreslagen markanvändning men att de utelämnats i perspektivbilden. Samrådshandling är 
ej entydig på detta och flera ställen i text och figurer 

- Befintliga p-platser vid Folke Zettervalls gata kommer att utnyttjas som idag samt av nya 
besökande/boende i kv3-kv4. Gatan har datumparkering och vändplats 

- Vägarna runt kv3-kv4 bör göras hårda för att hålla Folke Zettervalls gata ren, när ny? Betydligt 
större? Trafik ansluts till densamma.  

- Det blir svårare att angöra Bar&Café, Lyktan, Transportstyrelsens verksamheter, m.fl. 
processer med transportfordon för varor, avfall, snöröjning och underhåll 

- Trafiken går där den går och är svår att omdirigera. Oskyddade trafikanter ska värnas.  
- Höghastighetsbanan nämns inte i förslaget.  
- Redogörelse för trafiksituationen och utformning efterlyses i större detaljeringsgrad.  
 
Kommentar:  
- Service/leveranser till verksamhet i park (som exempelvis caféverksamhet) kan utföras då grusad väg 

planläggs i park. Besökande med bil kan exempelvis angöra i parkeringshus eller längs Lokalgata om 
parkeringar anordnas här.  

- Utbyggnad av järnväg är pågående projekt och har ännu inte fastställts vad gäller exakt sträckning.  

- Illustrationer i planbeskrivning är enbart gestaltningsförslag och möjlig utformning. Det faktiska utfallet för 
hur byggnaderna ser ut kan variera.  

- En trafikutredning har genomförts och förslag på utformning av övergångställe illustreras i handlingarna.  

- Inför granskningshandlingen omnämns höghastighetsbanan, numera Nya stambanan. 

- Trafiksituationen med konsekvenser och åtgärder har skrivits in i handlingarna utifrån kompletterande 
utredningar som gjorts efter samrådsskedet.  

 
Göingebyggdens Biologiska förening  
Några påpekanden. 
- Positivt att flera stora träd får möjlighet att växa vidare. 
- ”Parkområdet planeras att upprustas och kompletteras med exotiska växter som påminner om 

områdets kulturhistoria”. Vad menas med exotiska växter? Förslag: satsa exempelvis på olika 
typer av björkar som ornäsbjörk, flikbladig björk och fransbjörk, träd, som inte lär påverka 
pollenallergiker. Det sistnämnda trädet finns redan växande öster om Boställeshuset (måste 
kanske tas bort p g av bostads/vägbyggande). Andra träd att plantera kan exempelvis vara rönn 
och oxel, med vacker blomning och med vackert röda frukter.  

- Beakta förekomsten i sydväst, i kanten mot Backgatan, av de ovanliga växterna fågelarv 
(Holosteum umbellatum) och vitfryle (Luzula luzuloides). 

 
Kommentar:  
Växtslag i park regleras inte i plankarta annat än att ge förutsättningar för parkplantering. Redogörelser i 
planbeskrivning om ”exotiska växter” stryks och istället anges på sidan 5 och 15 att ny plantering i park gärna får 
vara lokala arter för att skapa känslan av den lokala naturen. Planavdelningen tackar för synpunkter och tips om 
växtslag. Göingebyggdens biologiska föreningens synpunkter kommuniceras i och med denna samrådsredogörelse med 
politiker, berörda förvaltningar och övriga sakägare och finns därmed tillgänglig som underlag för framtida 
plantering. Vad gäller förekomst av ovanliga växter så bedöms dessa inte påverkas negativt av aktuellt planförslag 
då dessa finns inom planlagd parkmark. 

 
Socialdemokraterna    
Socialdemokraterna tycker att förslaget till detaljplan är mycket bra. Befintliga gröna värden i 
området behålls och lyfts på samma gång. Det är viktigt att parkeringshuset smälter in i 
omgivningen. Viktigt att få bra lösningar på trafiksituationen med gång, cykel och övrig trafik. 
 
Kommentar 

Planavdelningen tackar för synpunkter från Socialdemokraterna i Hässleholm.  
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SAMMANFATTNING 
Synpunkterna har bemötts separat ovan. Nedan sammanfattas de förändringar som gjorts i 
detaljplanens granskningshandlingar. Utöver dessa har vissa kompletteringar och förtydliganden 
gjorts i planhandlingarna. 
 

Revideringar efter samråd: 

• Planhandlingarna har kompletterats med nya utredningar av planområdet som har arbetats 
in i granskningsförslagets planbeskrivning och med nya bestämmelser i plankartan: 

o Dagvattenutredning daterad 2019-06-17 
o Trafikbullerutredning daterad 2019-08-12 
o Trafikutredning daterad 2019-04-26 
o Gestaltningsutredning för multihuset daterad 2019-03-11 
o Markmiljöundersökning daterad 2017-01-27  

 

• Planområdet har sedan samrådet utökats till att även omfatta del av järnvägen och mark 
för tågtrafikens behov i väster.  

 

• Kompensationsåtgärder har stärkts upp och förtydligats i planbeskrivningen och i 
plankartan. 
 

• Förtydligande av riksintresse för järnväg har gjorts i planbeskrivningen. 
 
 

Övriga förändringar och kompletteringar: 
Ändringar av redaktionell karaktär har genomförts. Redaktionella ändringar omfattar såväl mindre 
ändringar och förtydliganden i text som justering av figurer/illustrationer för att dessa ska stämma 
överens med aktuellt planförslag.  
   

Övriga kommentarer från Miljö- och stadsbyggnadskontoret 
Samtliga sakägare har blivit bemötta men alla som yttrat sig kan inte ses som till fullo tillmötessedda 
i sina yttranden då kritik mot planförslaget i sin helhet har lyfts. Lista med besvärsberättigade görs 
till antagande. För att vara besvärsberättigad och kunna överklaga ska sakägare ha yttrat sig under 
samråd eller granskning och finnas med i fastighetsförteckning.  

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Detaljplanens handlingar revideras enligt ovan. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att 
skicka planförslaget på granskning. 

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Hässleholm januari 2021
 

Marie Nilsson   Nicole Henriksdotter 
planchef   planarkitekt 
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Vad är en detaljplan? 
En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den 
ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- 
och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god 
helhetslösning. Planen ligger sedan till grund för beslut om till exempel bygglov. 
Detaljplanen handläggs i detta fall med utökat förfarande, vilket innebär ett 
samrådsskede följt av ett granskningsskede innan beslut om antagande. Laga kraft 
betyder att den nya detaljplanen blir juridiskt bindande.

Hur lämnar jag synpunkter?
Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i granskningsskedet, därefter kommer miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden att besluta om att anta detaljplanen. Den som inte 
framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen. 

Granskningens syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och och ge möjlighet 
till insyn och påverkan. Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska 
beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö -och stadsbyggnadsnämnden senast 
den 1 mars 2021. Märk brevet/mejlet ”BN 2015-256” och ange ditt namn och 
kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
281 80 HÄSSLEHOLM

        Hässleholms kommun  

         eller 
 

byggnadsnamnden@hassleholm.se

Mer information
• www.hassleholm.se/dp
• Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm
• Nicole Henriksdotter, planarkitekt, nicole.henriksdotter@hassleholm.se eller 

tel. 0451 - 26 89 02

Vad innebär detaljplanen? 
Planområdet ligger i centrala Hässleholm cirka 500 meter sydost om 
järnvägsstationen. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att uppföra 
bebyggelse med blandade funktioner (bostäder, kontor, vårdcentral, lokaler i 
bottenvåningar, parkeringshus) samt utveckling av befintliga grönområden inom 
Paradiset. Förslaget till detaljplan överensstämmer med översiktsplanen och den 
fördjupade översiktsplanen. Planförslaget i korthet:

• Bostäder, kontor och andra centrumfunktioner inom området.
• Nya gång- och cykelvägar genom området.
• Omgestaltning och utveckling av parkområdet och kulturmiljöerna kring den  

gamla järnvägsbebyggelsen. 
• Naturpark vid Doktorns backe, en upprustning av parken och buller-  

skydd utmed järnvägen.
• Eckernfördeparken planläggs för ändamålet park, befintliga träd skyddas.
• Vårdcentral söder om Kristianstadsvägen.
• Parkeringshus i tre våningar i kvarter Vänhem med lokaler i bottenplan.
• Radhus ut mot Eckernfördeparken.
• Flerbostadshus i tre våningar med innergård uppe på parkeringshusets tak 

 

Var hittar jag planförslaget? 
Planförslaget finns tillgängligt under hela granskningstiden på Hässleholm 
kommuns hemsida: www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, 
Nytorget 1, Hässleholm. 

Hur berörs jag? 
Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, myndighet eller organisation 
har ni möjlighet att ta del av granskningshandlingarna och lämna synpunkter på 
förslaget. I planhandlingarna redogörs för konsekvenserna av planförslaget på 
fastightesnivå. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter 
ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om förslaget till 
detaljplan. Om din fastighet har övergått till ny ägare ber vi dig att informera miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltningen om detta.

www.hassleholm.se/dp

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT

► ► 

► 

► 

► 

► 



B

B

B
B

B

B

PARK

PARK

PARK

PARK

GATA1

GATA2

GATA2

GATA2

G
AT

A 2

G
AT

A 2

TO
R

G

E1
C

r1
k1

r1k1

r1k1

f1

f1

f1 f1

b1

b1

b1

b3

b3

b2

b2

b3

b3

b4

b1

b1

träd1

träd1

träd1

träd1

träd1

träd1

träd1

träd1

16

13

b5

16
13

16

10.7

5

19

19

11

12

12

GATA1

b6

b6

b6

b6

b6

transparent bullerskydd2 2

v1

v1

v1

v1

u1

u1

u1

u1

(        )

11

b2

b2

b7
b8

C1

B1 C2

m2

m2

m2

m2 b7

G
ÅN

G 1

b7

b7 b7

b7

b7

b7

b7

C3

C3

C3

e1

e1

e1

e1

e1

f3

f3
f3

f3 f3

f3

f3

f3

f3

P1

f4
f4

f4

f4 f4

b8

fördröjning

E1

E2

f5

v1

f6

f6

q-skydd1

T1

f6

f6

bu
lle

rs
ky

dd
1 4

ut
fo

rm
ni

ng
1

23

p1

f2
e1

b5
b6
m2

v1

n1e2

50

50

50

55

52

48

52

52

54

54

54 54

56

51

51

49

53

51

51

53

51

51

51

51

GA:2

GA:1

1293K-12/18.1

1293K-07/898.1

1183-518.1

1183-1014.1

1293K-04/466.1

11-HLM-588/74.11293-1597.81293-1597.61293-1597.7

1293K-01/94.1

1293-1597.8
1293-1597.6

1293-1597.4

Tredje Avenyen

Ö
st

er
ga

ta
n

Majo
rsg

ata
n

Backgatan

Bo
rg

gå
rd

sg
at

an

Trädgårdsgatan

Jä
rn

vä
gs

ga
ta

n

Stattenavägen

Bokebergsgatan

Kullagatan

Paradisgatan

Villagatan

M
al

tg
at

an

Folke Zettervalls gata

Blomstergatan
Ö

st
er

ga
ta

n

Kristianstadvägen

Kristianstadvägen

HÖKEN

DOMHERREN

LÄRKAN

UGGLAN

BLÅHAKEN

BOFINKEN

SKRÄDDAREN

VÄNHEM

TIMMERMANNEN

LÄNSMANNEN

MÅLARBASEN

TURBANEN

BORGGÅRDEN

BJÖRKEN

2

3

13

13

88:39

1

16

15

19
18

17

88:40

12

4

20

4

14

5

8
3

2
4

12

11

10

2

6

4

12

10

1

2

5

3

1

9

1

87:40

87:38

14

13

5

3

2

17

11

12

13

14

87:39

3

14

13

12

3

2

1

4

4

3

2

17

11

16

2

1

3

9

8

10

1

11

10

87:50

2

12

9

1

87:49

5

HÄSSLEHOLM

DUVAN

TÄRNAN

87:6

88:33

87:24

88:1

4:13
GÄDDASTORP

51,82

47,30

48,95

50,09

49,70

49,92

50,09

50,79

50,37

50,30

50,71

51,42

51,59

50,92

50,51

50,63

50,63

51,94

54,57

55,05

55,51

50,03

49,92

50,68

49,98

49,57

49,62

50,91

50,71

51,02

53,66

52,68

51,92

50,17

48,15

49,57

50,70

50,08

50,25

50,42

50,25

49,60

49,96

49,53

49,89

49,45

49,69

49,43

49,50

49,38

49,40

49,18

49,41

50,11

50,14

50,10

50,12

50,10

50,05

49,24

49,36

52,02

51,73

51,73

51,82

49,36

50,12

50,05

49,25

49,41

49,60

49,45

49,54

49,67

49,39

49,23

49,76

50,13

49,44

50,24

50,05

50,93

51,05

52,73

52,02

53,88

53,20

52,20

51,97

51,76

50,7750,25

49,57

N=6225500

b8
b8

Teckenförklaring

GRÄNSPUNKT

BELYSNINGSSTOLPE

FARSKVATTENBRUNN

BARRTRAD

LÖVTRÄD

ÅKER

ÄNG/HAGE/BETESMARK

SANKMARK

TRAKT-, KVARTERSTRAKTGRÄNS

FASTIGHETSGRÄNS

SERVITUT ELLLER LEDNINGSRÄTT

VÄGKANT

STÖDMUR

STAKET

HÄCK

ÄGOSLAGSGRÄNS

BÄCK, DIKE

STRANDLINJE

HÖJDKURVA 1-4M

HÖJDKURVA 5M

BYGGNAD

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras i tomtgräns mot allmän plats gata,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning
f1 Ej friliggande hus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Fasad ska utformas med ljusgenomsläppligt material. Gavel mot
Kristianstadvägen ska ha indrag på minst 1/6 av fasaden centralt
placerad från vån II och uppåt. Den indragna fasaden ska bekläs
med vegetation.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Fasad ska utformas utan loftgångar och i material av sten, puts eller
tegel,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Lägsta våningsantal är III,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 underjordiskt skyddsrum får finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Byggnad ska konstrueras med bjälklag i betong,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Grundläggning ska utföras med färdig golvhöjd om minst + 50.80,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

b3 Grundläggning ska utföras med färdig golvhöjd om minst + 50.30,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

b4 Grundläggning ska utföras med färdig golvhöjd om minst + 50.95,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

b5 Mark får byggas under (över) med bjälklag som planteras,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

b6 Där centrumverksamhet medges ska höjd mellan bärande bjälklag
vara minst 3,5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b7 Entréer ska placeras mot omgivande gator,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b8 Ventilationen ska utföras inbyggt i takkonstruktion/bjälklag eller
gestaltas med spaljé. Ventilation ska vara avstängningsbar.,  4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
v1 Minst hälften av bostadsrummen ska  lokaliseras mot bullerskyddad

sida eller ska bostad vara mindre än 35kvm,  4 kap. 11 § 1 st 3 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Översta bjälklag mellan p-hus och bostadshus är avsett för

rekreation och plantering,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Rivningsförbud
r1 Byggnad får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet
k1 Byggnadens ursprungliga karaktärsdrag vad gäller volym,

proportioner, indelning, material och materialbehandling,
färgsättning samt detaljeringsnivå ska bibehållas,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar
m2 Bullerskyddad uteplats ska finnas,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för lov
Marklov får inte ges för trädfällning (träd1)  förrän kompensationsåtgärd garanteras om
nyplantering av träd av samma sort med stamomfång om minst 30 cm på en höjd av 1 meter
över mark. Återplantering ska ske inom 3 månader från fällning,  4 kap. 14 § 1 st 5 p.

Marklov krävs för trädfällning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för byggnad förrän fördröjningsyta för dagvatten, markföroreningar
avhälpts och bullerskyddet har kommit till stånd,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Övrigt
Tomtindelning 1183K-B4 från 19240627 upphör att gälla inom planområdet.,  4 kap.  §

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

HuvudgataGATA1

LokalgataGATA2

Gång och cykelGÅNG1

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Bostäder ska finnas i vån IV, V och VIB1

CentrumC

Centrum endast i vån I och IIC1

Centrum endast i vån I ut mot KristianstadvägenC2

Centrum endast i vån IC3

TransformatorstationE1

PumpstationE2

Parkering ska finnas i vån I, II och III.P1

JärnvägT1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Mark och vegetation

0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

utformning1 utformning ska göras så att 1/4 av bullerskyddet ska vara
transparent och 1/2 ska bekläs med växtlighet. Bullerskydd ska
ansluta tätt till mark.,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
träd1 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd av kulturvärden
q-skydd1 Byggnadens ursprungliga karaktärsdrag ska bibehållas till sin

utformning vad gäller volym, proportioner, indelning, material och
materialbehandling, färgsättning samt detaljeringsnivå,  4 kap. 8 §

Skydd
fördröjning fördröjning,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

bullerskydd1 4 Bullerskydd med en höjd av 4 meter över anslutande marknivå,  4
kap. 12 § 1 st 2 p.

transparent
bullerskydd2 2

Bullerskydd med en höjd av 2 meter över anslutande marknivå,  4
kap. 12 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Takvinkeln ska vara 22-38 grader och taket ska utformas som
sadeltak,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea för bostäder är 45 % av fastighetarean i
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Komplementbyggnader får uppföras till en maximal BTA om 60 kvm
per fastighet. Maxhöjd på komplementbyggnader är 3,5 meter.
Parkering är ej tillåten,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd i meter

100 meter9080706040 503020100
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 86 

Åtgärdsplaner efter februari för en budget i balans 
2022 
Dnr: KLF 2022/294 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. rbetsmarknadsnämnden ska besluta om vilka åtgärder som kommer att 
genomföras för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 
2022. Handlingarna ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast den 7 juni 
2022 för beslut i kommunstyrelsen den 15 juni 2022. 

2. Kultur- och fritidsnämndens åtgärdsplan godkänns. tgärdsplanen ska 
genomföras i sin helhet, det vill säga åtgärder relaterade till effekter av 
pandemin undantas inte. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Tekniska nämndens prognosunderskott på 3,0 miljoner kronor för 
saneringskostnader som härrörs till det pågående investeringsprojektet avseende 
ombyggnation och renovering av Hässleholms tekniska skola hanteras genom att 
3,0 miljoner kronor tillskjuts tekniska nämndens driftbudget. Finansieringen sker 
genom att det budgeterade årets resultat för 2022 minskas med 3,0 miljoner kronor. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Jonas Klein (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till punkt 1 och 3 och att punkt 2 får följande 
lydelse: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Tekniska nämndens prognosunderskott på 3,0 miljoner kronor för 
saneringskostnader som härrörs till det pågående investeringsprojektet avseende 
ombyggnation och renovering av Hässleholms tekniska skola hanteras genom att 
3,0 miljoner kronor tillskjuts tekniska nämndens driftbudget. Finansieringen sker 
genom att det budgeterade årets resultat för 2022 minskas med 3,0 miljoner kronor. 

Stefan Larsson (M) yrkar bifall till Robin Gust.wssons (KD) yrkande. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

nJ w 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
komm n 

Kommunstyrelsen 

Omröstning 

Ordförande ställer punkt 1 och 3 under proposition och finner dem bifallna. 

Hon ställer därefter punkt 2 under proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Strategisk plan med budget 2022 och flerårsplan 2023- 2024 ska nämnderna 
under året redovisa fem ekonomiska uppföljningar. ämnder och förvaltningar 
med underskott ska även redovisa åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige 
beslutade budgeten samt redovisa de verksamhetsmä iga och ekonomiska 
effekterna av de sa åtgärder. Arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden och 
kultur- och fritidsnämnden har uppmanats att lämna in åtgärdsplaner för 
prognosticerade underskott per den 28 februari. Ekonomiavdelningen föreslår att 
beslut fattas i enlighet med ovanstående beslutspunkter. 

Sänt till: 
Berörda nämnder/ förvaltningar 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

15 (28) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Diarienummer 

2022-05-06 KLF 2022/294 

      

 
 

Handläggare 
Ekonom Christina Halling 
Ekonomiavdelningen 
 
christina.halling@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Ekonomiavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Åtgärdsplaner efter februari för en budget i balans 
2022 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 
 
1. Arbetsmarknadsnämnden ska besluta om vilka åtgärder som kommer att 
genomföras för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2022. 
Handlingarna ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast den 7 juni 2022 för 
beslut i kommunstyrelsen den 15 juni 2022. 
 
2. Tekniska nämndens prognosunderskott på 3,0 mnkr för saneringskostnader som 
härrörs till det pågående investeringsprojektet avseende ombyggnation och 
renovering av Hässleholms tekniska skola hanteras genom att 3,0 mnkr tillskjuts 
tekniska nämndens driftbudget. Finansieringen sker genom att det budgeterade årets 
resultat för 2022 minskas med 3,0 mnkr.   
 
3. Kultur- och fritidsnämndens åtgärdsplan godkänns. Åtgärdsplanen ska 
genomföras i sin helhet, det vill säga åtgärder relaterade till effekter av pandemin 
undantas inte. 

 

Sammanfattning  

Enligt Strategisk plan med budget 2022 och flerårsplan 2023–2024 ska nämnderna 
under året redovisa fem ekonomiska uppföljningar. Nämnder och förvaltningar 
med underskott ska även redovisa åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige 
beslutade budgeten samt redovisa de verksamhetsmässiga och ekonomiska 
effekterna av dessa åtgärder. Arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden och 
kultur- och fritidsnämnden har uppmanats att lämna in 
åtgärdsplaner för prognosticerade underskott per den 28 februari. 
Ekonomiavdelningen föreslår att beslut fattas i enlighet med ovanstående 
beslutspunkter. 

Hässleholms 
kommun 
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Beskrivning av ärendet 

Enligt Strategisk plan med budget 2022 och flerårsplan 2023–2024 ska nämnderna 
under året lämna in fem ekonomiska uppföljningar. Dessa är månadsuppföljningar 
per siste februari, april och oktober, delårsrapport per 31 augusti samt 
årsredovisning. Nämnder och förvaltningar med underskott ska även redovisa 
åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten samt redovisa 
de verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna av dessa åtgärder. 
Arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har 
uppmanats att lämna in åtgärdsplaner för prognosticerade underskott per den 28 
februari för behandling i kommunstyrelsen den 11 maj. Nedan kommenterar 
ekonomiavdelningen inlämnat material per nämnd. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Arbetsmarknadsnämnden beslutade den 19 april, § 31, om möjliga åtgärder att vidta 
för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2022. Då 
nämnderna har kravet på sig att besluta om vilka åtgärder som kommer att 
genomföras för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten föreslår 
kommunstyrelsen att arbetsmarknadsnämnden ska fatta ett sådant beslut 
motsvarande prognosunderskottet. Arbetsmarknadsnämndens prognosunderskott 
för 2022 som lämnades in i samband med månadsuppföljningen per den 28 februari 
2022 uppgick till 3 141 tkr. 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutade den 28 april, § 29, att föreslå kommunstyrelsen att 
kompensera nämnden med 3,0 mnkr för saneringskostnader. Beloppet motsvarar 
det prognosunderskott som tekniska nämnden lämnade in i samband med 
månadsuppföljningen per den 28 februari 2022. Saneringskostnaden på 3,0 mnkr 
härrörs till det pågående investeringsprojektet avseende ombyggnation och 
renovering av Hässleholms tekniska skola. Redovisningsmässigt får 
återställningsutgifter för mark eller fastighet som ska vara kvar i kommunal ägo inte 
klassas som en investeringsutgift utan beloppet ska kostnadsföras direkt på 
driftbudgeten, i detta fall på tekniska nämndens driftbudget. Kommunstyrelsen 
anser att redovisningsprincipen ska följas men att denna kostnadspost får ses som 
en del i det totala projektet för att genomföra ombyggnation och renovering av 
Hässleholms tekniska skola. Kommunstyrelsen föreslår därmed att tekniska 
nämndens driftbudget kompenseras med 3,0 mnkr för att finansiera 
saneringskostnaden och att finansiering sker genom att det budgeterade årets 
resultat för 2022 minskas med motsvarande, det vill säga 3,0 mnkr. 

 

 



   

   

 3 (4)  

  

  

 

JAV 

Kultur- och fritidsnämnden 

I månadsuppföljningen per februari prognosticerade kultur- och fritidsnämnden ett 
underskott om 1,73 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-31, §14, 
att begära ansvarsfrihet hos kommunstyrelsen för den del av underskottet som 
avser intäktsförluster som beror på effekter av pandemin. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade den 5 maj om en åtgärdsplan som omfattar åtgärder för 
hela underskottet. Åtgärdsplanen är uppdelad i två delar; den del som avser 
underskottet till följd av pandemins effekter på 1,2 mnkr och den del som avser 
resterande underskott på 0,53 mnkr, i det fall ansvarsfrihet inte beviljas för 
underskottet som hänförs till pandemin. 
 
Sammanfattande bedömning 

Ekonomiavdelningen bedömer att arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan är 
ofullständig och behöver kompletteras. Bedömningen avseende tekniska nämnden 
är att redovisningsprincipen ska följas men att kostnadsposten får ses som en del i 
det totala projektet för att genomföra ombyggnation och renovering av 
Hässleholms tekniska skola. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en 
åtgärdsplan enligt begäran. Ekonomiavdelningen föreslår att beslut fattas i enlighet 
med ovanstående beslutspunkter.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Konsekvensbedömning görs av respektive nämnd när det gäller beslut kring 
åtgärder som ska vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Barnperspektivet  

Tillämpning sker av respektive nämnd när det gäller beslut kring åtgärder som ska 
vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Miljökonsekvenser  

Tillämpning sker av respektive nämnd när det gäller beslut kring åtgärder som ska 
vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Facklig samverkan 

Tillämpning sker av respektive nämnd när det gäller beslut kring åtgärder som ska 
vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Ekonomiska konsekvenser 

Helårsprognosen per den 28 februari 2022 visar på ett negativt resultat på -47,1 
mnkr. Den föreslagna kompensationen på 3,0 mnkr till tekniska nämnden påverkar 
inte det prognostiserade utfallet utan budgetavvikelsen blir 3,0 mnkr sämre. Vid 
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uppföljningen per 28 februari prognostiserades balanskravsresultatet för år 2022 till 
+42,4 mnkr efter det att 4,2 mnkr disponerats till resultatutjämningsreserven. Den 
föreslagna kompensationen på 3,0 mnkr till tekniska nämnden påverkar inte det 
prognostiserade balanskravsresultatet. 

 

Bilagor 

1. Åtgärdsplan för en budget i balans 2022 – arbetsmarknadsnämnden 

2. Åtgärdsplan för en budget i balans 2022 – tekniska nämnden 

3. Åtgärdsplan för en budget i balans 2022 – kultur- och fritidsnämnden 

 

 

Sändlista: 

Berörda nämnder/förvaltningar 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Amra Salihovic   Eva-Lotta Svensson 

Biträdande förvaltningschef   Ekonomichef 
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ÅTGÄRDSPLAN 2022   

Belopp i tkr

Nämnd Arbetsmarknadsnämnden

Budgetavvikelse 
februari -3 141 

Åtgärder Specifikation av åtgärder Period 
(under 2022)

Ekonomisk 
effekt 2022 

Ekonomisk 
effekt från och 

med 2023 
Verksamhetsmässiga konsekvenser

1 Ingen ferieverksamhet bedrivs 2022 jan-dec 770 1200

Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd

Ökad ungdomsarbetslöshet

Risk för ökat behov av försörjningsstöd på lång sikt

Risk för svårighet att bidra till kompetensförsörjning på lång sikt

2 Inga nya projekt startas under 2022 jan-dec 610 Färre insatser för att motverka långvarigt behov av försörjningsstöd

3

Vakanshållande koordinator 100% januari 
februari 2022 och 50 % mars
april
tjänstledighet

jan-apr 0

4 Utredartjänst AMF kansli avvecklas from
mars 2022 apr-dec 0

5 Vakanshållande Administratörstjänst
avslutad tjänst gy vux 50 % jan-dec 0

6 Vakanshållande Administratörstjänst Sfi 100 
% jan 0

7 Ej vakanshållning Administratörstjänst Sfi 
100% (1 månad) jan -43

8 Kurator Sfi vakanshålls 6 månader jan-jun 0

9 Kurator Sfi vakanshålls 6 månader, utökas 3 
månader - 9 månader totalt jan-okt 150

10 2 socialsekreterare sägs upp jun-dec 560 1100

Betydande ökning av kostnader
för ekonomiskt bistånd
Ökat antal klienter per
handläggare, 75 hushåll/ ssk

Ökad arbetsbelastning

Oönskad personalomsättning

Kraftigt m inskad tid till det
sociala uppdraget

Minskade möjligheter till
samverkan internt och externt

Betydligt längre
handläggningstid för
klientärenden

Ej utrymme för planerat
utvecklingsarbete

Färre klienter når
självförsörjning

11

12

SUMMA 2 047 2 300



SAfvfMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarlmadsnämnden 

§ 31 

Arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan för en budget i 
balans 2022 
Dnr: AMF 2022/105 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande: 

1. Den redovisade åtgärdsplanen godkänns, som möjliga åtgärder att vidta. 
2. Punkt 1 i åtgärdsplanen stryks. 

Reservationer 

(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget återremissyrkande. 

Magnus Olsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Efter att återremissyrkandet avslagits avstår Socialdemokraterna (S) från att delta i 
beslutet. 

Protokollsanteckning 
Katarina Olsson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

Punkt 1,2,6 i åtgärdsplanen för budget i balans är enligt mig kontraproduktiv. 
Att avveckla arbetsmarknadsenheten innebär att fler troligtvis blir hänvisade till 
ekonomiskt bistånd och därmed ökar konstanten där. 
Att minska personalantalet på ekonomiskt bistånd innebär i förlängningen att det 
blir längre tid för handläggningstid för personer i behov. 

Yrkande 

Stefan Larsson (M) yrkar att beslutssatsen ändras till 'Den redovisade åtgärdsplanen 
godkänns, som möjliga åtgärder att vidta.' 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarlmadsnämnden 

Ulf Berggren (SD) yrkar att punkt 1 i åtgärdsplanen stryks (avveckling av 
Arbetsmarknadsenheten) 

Magnus Olsson (C) lämnar följande yrkande: 

1. att åtgärdsplanen för budgeten kompletteras med en konsekvensanalys gällande 
ytterligare framtida kostnader pga. de föreslagna åtgärderna. 

Den besparing som föreslås i denna åtgärdsplan avser endast besparing på personal 
och tar ej hänsyn till de kostnadsbesparingar som denna personal hade kunnat 
genomföra ifall de fått lov att fortsätta med sitt arbete. Vi anser alltså att 
beslutsunderlaget ej är komplett. 

2. att nämnden ber fullmäktige om ett tillskott till budgeten för att täcka 
underskottet. 

Förvaltningens budget var underfinansierad redan vid budgetårets början och med 
ytterligare kostnadsökningar i samhället, som ej var kända då budgeten beslutades, 
och som direkt drabbar det ekonomiska biståndet så har läget förvärrats. Föreslagen 
åtgärdsplan angriper bla. de verktyg som används för att minska det ekonomiska 
biståndet och är alltså kontraproduktiva. När förvaltningen bildades var avsikten att 
kommunen skulle kraftsamla och skapa förutsättningar att samordna de verktyg 
som kan inverka positivt för vuxnas väg ut i samhället och för att motverka 
långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Då är det inte ansvarsfullt att montera ned 
de verktyg som kan användas av förvaltningen redan efter 1,5 år. 

Joachim Fors och Lena Nilsson (S) yrkar på återremiss för ärendet. 

Omröstning 

Ordföranden ställer först under proposition om ärendet ska avgöras under idag eller 
återremitteras. 

Votering begärs. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

Datum: 2022-04-19 

Närvarande 

JA NEJ 
Larsson Stefan, Ordförande (M) X 

Berggren Ulf, 1 :e vice ordförande (SD) X 

Fors Joachim, 2:e vice ordförande (S) X 

Olsson Enochsson Agneta, Ledamot (L) x 
Talmid Daniel, Ledamot (SD) X 

Nilsson Lena, Ledamot (S) X 

Magnus Olsson, Ledamot (C) x 
Malenström Tommy, Ersättare (KD) 

Olsson Roger, Ersättare (SD) 

Olsson Katarina, Ersättare M 

Tjänstgörande Ärende 
ers. nr 

JA NEJ AVSTAR 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Utifrån omröstningsresultatet med 4 ja-röster, 2 nej-röster och 1 avstå-röst, finner 
ordföranden att ärendet avgörs idag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Sverigedemokraternas (SD) yrkande mot Centerpartiets 
(C) yrkande, pnnkt 1, och finner att Sverigedemokraternas (SD) yrkande bifalls. 

Ordföranden ställer därefter Sverigedemokraternas (SD) yrkande mot Centerpartiets 
(C) yrkande, pnnkt 2, och finner att Sverigedemokraternas (SD) yrkande bifalls. 

Ordföranden ställer liggande förslag med Sverigedemokraternas (SD) ändring under 
proposition med tillägget 'som möjliga åtgärder att vidta' och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder som har underskott att vidta åtgärder för 
att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2022. Samtliga 
nämnder med underskott ska redogöra för aktuell prognos och åtgärdsplan vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj. Underlag som ska presenteras vid 
kommunstyrelsens sammanträde ska skickas till ekonomiavdelningen senast den 3 
maJ. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

Arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan som redovisar 
genomförda och planerade åtgärder för en budget i balans. I den bifogade 
"Åtgärdsplan 2022" redovisas det enheternas prognos, åtgärdsplan och 
konsekvenser inför förvaltningsgemensamma budget i balans. Av åtgärderna 
framgår det bland annat avveckling och vakanshållande av tjänster. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Åtgärderna kan innebära längre handläggningstider, vilket i sin tur kan påverka att 
färre klienter når självförsörjning. Handläggarnas minskade tid till det sociala 
uppdraget och till samverkan kan påverka klienterna negativt. Åtgärderna kan leda 
till ökad arbetslöshet, försämrad kvalitet och tillgänglighet för invånarna. 
Åtgärderna kan också öka och förlänga brukarnas utanförskap, öka 
ungdomsarbetslösheten samt fördröja ungdomars inträde på arbetsmarknaden, 
vilket på sikt kan bidra till minskad kompetensförsörjning. 

Barn perspektivet 

I hushåll där det finns barn kan dessa komma att påverkas av den eventuella längre 
handläggningstiden och hushållets förväntade återgång till självförsörjning. 

Facklig samverkan 

Åtgärdsplanen samverkades den 11 april 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 

Åtgärdsplanen strävar efter en budget i balans. För att nå balans krävs åtgärder som 
på sikt kan öka Arbetsmarknadsförvaltningens kostnader för ekonomiskt bistånd. 

Ärendets tidigare behandling 
Förvaltningssamverkan 2022-04--11 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, ekonomikontoret 
Arbetsmarknadsförvaltningen, ekonomer 
Förvaltningschef AMF 

Arbetsmarknadsnämnden 

_ Justering Utdraget bestyrkes 
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S MM.ANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H .. ssl holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 29 

Åtgärder för budget i balans 
Dnr: TF 2022/247 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Godkänna tekniska förvaltningens åtgärdsförslag för att få en budget i 
balans 2022, enligt nedan, och lämna dem till kommunstyrelsen. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att oförutsägbara kostnader för sanering hanteras 
genom att kompensera nämnden för kostnader motsvarande 3 mnkr. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ledamöter från Socialdemokraterna och Folkets väl avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Vid ekonomiuppföljningen per den 28 februari prognostiserade tekniska nämnden 
ett underskott för helåret på 3 mnkr. Enligt riktlinjer för ekonomisk uppföljning ska 
nämnder som uppvisar prognosunderskott besluta om förslag på åtgärder för en 
budget i balans och redovisa dem till kommunstyrelsen. 

Det prognosticerade underskottet om 3 mnkr härrörs till det pågående 
investeringsprojektet; omf?yggnation och renovering av Hässleholms tekniska skola (HTS). I 
samband med arbetet har PCB påvisat i fogmassor mellan stomme och 
utfackningsvägg. Enligt förordning (2007:19) om PCB m.m samt SFS 2010:963 
skulle fastighetsägaren efter inventering ha avlägsnat PCB i byggnader senast år 
2013. Dock kan förekomst, i förekommande fall, vara svårt att identifiera varför det 
kan upptäckas först i samband med rivning och renovering. När och om det 
upptäcks ska det emellertid avlägsnas. 

Enligt kommunens ekonomikontor ska kostnader för sanering hanteras som en 
driftskostnad och bokföras den period de uppkommer. Således beräknas 
kostnaderna för en sanering påverka nämndens resultat. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Hässl olm 
ommun 

Tekniska nämnden 

Förvaltningen har inga synpunkter på hur det ska redovisas eller bokföras. Däremot 
ställer man sig frågandes till hur oförutsägbara risker hanteras. I fall då en 
saneringskostnad varit känd hade kostnaden för dessa äskats i förväg, för att 
genomföras mot en beräknad budget. I den bästa av världar skulle förvaltningen i 
förväg känna till alla risker. Tyvärr är det väldigt svårt, om inte omöjligt att ha full 
kännedom om. Därför förekommer alltid risker i nämndens verksamhet. 

I investeringsprojekt tas hänsyn för osäkerhet genom så kallade äta-påslag. Påslaget, 
som utgörs av en uppskattad procentuell andel inom investerings budgeten, varierar 
från projekt till projekt beroende på ärendets komplexitet och storlek. Historiskt har 
oförutsägbara kostnader för sanering även hanterats härigenom. Framöver blir det 
nödvändigt att försöka uppskatta risken för oförutsägbara händelser som påverkar 
en drift- respektive en investeringsbudget. Förslagsvis bör en miljöriskbedömning 
genomföras redan i förstudieskedet i lokalförsörjningsarbetet för att hanteras och 
presenteras i kommunens lokalförsörjningsbudgeten. Eftersom detta inte gjorts 
tidigare existerar troligen flera beslutade och pågående investeringsprojekt där 
motsvarande problematik kan förekomma. 

Utöver lokalförsörjningsprojekten behöver förvaltningen på motsvarande sätt även 
äska en driftskostnadsbudget för risker förenade till reinvesteringar samt för 
oförutsägbara miljörisker som vi inte känner till, exempelvis vid föroreningar i 
mark. Träffsäkerheten i en sådan bedömning kommer emellertid att bli dålig. Att 
tekniska nämnden sedan skulle råda över en sådan osäker budget vore förmodligen 
inte helt lämpligt. I stället borde det kanske finnas en vinst i att ha en gemensam 
riskbudget inom kommunen, som hanteras centralt. 

Omfattningen och kostnaden för en sanering blir oftast känd först efter att en 
noggrann utredning genomförts. Här beaktas svar från prover och analyser, mätning 
och kvantifiering samt val av saneringsmetod. Först då vet man mer om 
kostnadsbilden. En budget för genomförande borde förslagsvis hanteras via ett 
separat ärende mot en central riskbudget. 

För att hantera kostnaden för sanering av PCB i projektet renovering och omryggnation 
av HTS föreslås därför i första hand att det kompenseras genom utökat anslag. 

Förslag på besparingar 

Tekniska nämndens verksamhetsområde inbegriper ett ansvar där budget till stor 
del utgörs av en så kallad "nollbudget". Förvaltningen genomför åtgärder utifrån en 
beräknad budget som sedan påförs aktuell verksamhetsnämnd. Som exempel kan 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Hässl holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

nämnas lokalkostnadsbudgeten och lokalvårdsbudgeten. En besparing leder därför 
till minskad kostnad för nyttjande verksamhetsnämnd. Verksamhetsnämnden får 
däremot inte ta del av överskottet. Utan ett eventuellt överskott tillförs 
finansförvaltningen centralt. Vid en besparing får verksamhetsnämnden istället en 
minskad och försämrad standard, vilket de får "betala" mindre för. 
Besparingspotentialen här är ytterst begränsad då uppdraget vilar på lagstadgade 
riktlinjer och regler. Exempelvis temperatur i byggnader, ventilationskontroll, 
besiktning av installationer, hälsosam inomhusmiljö, sophantering, val av drivmedel 
etc. 

Andra teoretiskt möjliga, men praktiskt otänkbara alternativ vore att stänga 
fritidsanläggningar. Det skulle generera en minskad kostnad för värme, vatten och 
tillsyn. Däremot blir effekten för föreningslivet mycket kännbar. Även att stänga ner 
kontorsbyggnader och hänvisa hyresgästen till hemarbete är möjligt, men påverkar 
sannolikt arbetsplatsens resultat. 

En stor del av förvaltningens "ramanslagsbudget" återfinns inom verksamheten för 
gata, park och trafik. Eftersom nämndens uppdrag planeras i förväg finns redan 
befintliga avtal med upphandlade leverantörer. Att bryta dessa kan i förekommande 
fall leda till straffavgifter, vilket helt motverkar syftet med en besparing. Även inköp 
av material görs många gånger tidigt under ett år, exempelvis sommarblommor, 
gödsel mm. Därför finns en svårighet i att hitta snabba besparingar under 
innevarande år. 

Den kostnad som utgör den i särklass största budgetposten inom förvaltningen är 
löner. För att få en effekt under innevarande år behöver personal därför varslas 
tidigt. Men att varsla personal, eller införa vikariestopp är känsligt då förvaltningen 
samtidigt driver arbetsmarknadsprojekt för en renare kommun. Redan idag finns 
synpunkter på hur kommunens utemiljö hanteras. En besparing här skulle därför 
försämra kvaliten ytterligare. 

Andra möjliga men kontroversiella besparingar vore; 

att minska gatubelysning. Det påverkar dock trafiksäkerhet och minskar 
trygghetskänslan. 

att slopa bidrag för strand- och vattenvård, vilket försämrar sjöar och 
vattendrag. 

att ianspråkta ackumulerad budget för garantiåterställning efter grävning i 
kommunal mark. Istället för att återställa enligt praxis får återställande ske 
temporärt med enkel uppfyllnad, för att ordnas när budget medges. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H--ssl holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Givet det ovan beskrivna föreslår därför förvaltningen att nämnden kompenseras 
för saneringskostnader motsvarande 3 mnkr. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-19, § 50, följande: 

1. Föreslå tekniska nämnden besluta att godkänna tekniska förvaltningens 
åtgärdsförslag för att få en budget i balans 2022, enligt nedan, och lämna 
dem till kommunstyrelsen. 

2. Förslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen att oförutsägbara 
kostnader för sanering hanteras genom att kompensera nämnden för 
kostnader motsvarande 3 mnkr. 

Sänt till: 
Ekonomikontoret, kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering /I' Utdraget bestyrkes 
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1

ÅTGÄRDSPLAN 2022   

Belopp i tkr

Nämnd Kultur- och fritidsnämnden

Budgetavvikelse 
februari

-1 730 

Varav: Summa Kommentar

Icke pandemirelaterat 
underskott

-530

Pandemirelaterade 
intäktsförluster för vilka 
ansvarsfrihet äskats

-1 200

Åtgärdsplan icke pandemirelaterat underskott -530 tkr

Åtgärder Specifikation av åtgärder
Period 

(under 2022)
Ekonomisk 

effekt 2022 

Ekonomisk 
effekt från och 

med 2023 
Verksamhetsmässiga konsekvenser

1 Ersättning sjuklöner Covid jan-mar 300 0
Statliga medel som tillförs med anledning av Covid-19 pandemin. Ger inga 
verksamhetsmässiga konsekvenser.

2 Höjda taxor inom KFN verksamhetsområde okt-dec 150 600

Ökade taxor tillämpas från 1/10-22 istället för som planerat 1/1-23.                                                                                        
Förslaget kan påverka förhyrningsgrad.                                                                                                                     
Föreningars plan för sin ekonomi kan påverkas då de ej har kunnat ta höjd för en ökning 
innevarande år.                                                             

5 Återhållsamhet vid samtliga inköp. maj-dec 80 0
Svårare bedriva verksamheten.                                                                                                                                                
Påverkan på underhåll och skötsel.                                                                                                                                 
Riskerar uppdämt ackumulerat behov 2023.                                                                                             

Uthyrning av scener och salonger och programverksamhet är inte tillbaka på nivå som innan pandemin -640 tkr, antal besökare har minskat på biblioteken vilket 
gör det svårare att dra in intäkter -100 tkr, uthyrning av sporthallar är inte tillbaka på nivå som innan pandemin -265 tkr, Matyasvallen har lämnats tillbaka till tekn 
förv pga att den skulle användas till annat -10 tkr, T4-matsalen har lämnats tillbaka till tekn förv pga att den skulle användas av annan förvaltning samt övriga 
samlingslokaler som inte hyrs ut lika mycket som innan pandemin -104 tkr samt skolidrottslokaler som inte är tillbaka på nivå som innan pandemin -100 tkr.

Programverksamhet som flyttats från 2021 till 2022 pga pandemin -59 tkr, hyra och el samt reparation och underhåll av kylanläggning av slottets restaurang -330 
tkr, material till Furutorpshallen -15 tkr, lönebidrag -10 tkr, motionsspår -20 tkr, material -20, felbudgeterat personal -61 tkr, 



2

SUMMA 530 600

Åtgärdsplan pandemirelaterade intäktsförluster  -1  200 tkr

Åtgärder Specifikation av åtgärder
Period 

(under 2022)
Ekonomisk 

effekt 2022 

Ekonomisk 
effekt från och 

med 2023 
Verksamhetsmässiga konsekvenser

1 Höjda taxor inom KFN verksamhetsområde juli-sept 150 600

Ökade taxor tillämpas från 1/7-22 istället för som planerat 1/1-23.                                                                         
Förslaget kan påverka förhyrningsgrad.                                                                                                                     
Föreningars plan för sin ekonomi kan påverkas då de ej har kunnat ta höjd för en ökning 
innevarande år.                                                             

2 Hyra för icke-skolverksamhet juli-dec 50 100
Kommunala verksamheter vilka är i KFF lokaler efter skoltid men där verksamheten inte är 
skolverksamhet betalar hyra för utnyttjad tid.                                                                                                                
Riskerar påverka andra kommunala verksamheters budget negativt.

3
Återhållsamhet och behovsprövning vid 
samtliga inköp.

maj-dec 120 0

Svårare bedriva verksamheten.                                                                                                                                           
Påverkan på underhåll och skötsel.                                                                                                                                            
Riskerar uppdämt ackumulerat behov 2023.                                                                                                                    
Ökad administrativ belastning för chefer.

4

Planerad åtgärd för senare verkställelse vid 
behov. Tillfälligt ta 240 tkr på konto för 
medieinköp på biblioteken. Slutligt beslut om 
ev besparing efter prognos delår.

240 0

Medel läggs åt sidan och eventuell besparing verkställs först efter att delårsprognosen är klar.  
Förvaltningens ståndpunkt är att primärt försöka hitta annan åtgärd under året.                                                        
Ger minskad möjlighet att köpa in media som efterfrågas.                                                                                         
Påverkar samarbetet inom SKNO                                                                                                                                          
Ej möjligt att söka medel från kulturrådet

5 Avvakta med investeringar maj-dec 30 0
Nödvändiga investeringar blir försenade alternativt ej genomförda.                                                       
Riskerar påverka arbetsmiljö och verksamhet negativt.

6 Personalåtgärder maj-dec 410 0

Åtgärder: Avvakta med tillsättning av tillsvidaretjänster. Återhållsamhet och behovsprövning 
av vikarietillsättning. Minskat antal timmar för timanställda.                                                                     
Konsekvens: Förändrade scheman och arbetstid. Risk för ökad arbetsbelastning och 
försämrad arbetsmiljö.

7 Ospecificerade åtgärder maj-dec 200 0
Förvaltningen ges i uppdrag att vidta åtgärder för att möta resterande underskott om 200 tkr. 
Vilka dessa åtgärder blir skall redovisas för nämnden senast 30 juni 2022.

SUMMA 1 200 700
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Handläggare 
Förvaltningschef Anders Rosengren 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
 
anders.rosengren@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Kultur- och Fritidsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax:    
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:    
 

Ordförandeförslag - åtgärdsplan ekonomisk 
uppföljning feb 2022 

  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta ordförandeförslaget till ekonomisk 
åtgärdsplan för 2022. 

 

Beskrivning av ärendet 

Vid den ekonomiska uppföljningen för februari 2022 prognosticerades ett 
underskott om 1 730 tkr, varav 1 200 tkr beror på intäktsförluster som är kopplade 
till effekter av pandemin. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-31 §14 att 
begära ansvarsfrihet för intäktsförlusterna som beror på effekter av pandemin som 
är svåra att påverka. 
 
Pandemins kvardröjande effekter slår fortsatt hårt mot kultur- och fritidsnämnden.  

Bokningar på kulturhuset för större konferenser och evenemang sker ca 6-8 
månader i förväg och har därmed inte hunnit återhämta sig. Januari-mars har endast 
5% av intäktskravet kunnat uppnås mot i normala fall ca 15%. Full effekt beräknas 
uppnås tidigast under 2023.  

Bibliotekets intäkter är baserade främst på kopiering och avgifter. Pandemin och 
den oro som fortsatt finns att röra sig i samhället gör att hitills under 2022 har 
endast 40% av normalt besöksantal uppnåtts. 

Föreningslivet har ännu inte uppnått samma antal deltagartillfällen och därmed inte 
samma förhyrningsgrad av lokaler som innan pandemin.  

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-11-29 §243 ska varje nämnd som 
prognosticerar ett underskott lämna in en handlingsplan med planerade åtgärder för 
att under 2022 kunna hålla tilldelad budgetram. 

Hässleholms 
kommun 
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Då beslut om eventuell ansvarsfrihet för de 1 200 tkr tas efter handlingsplan ska 
vara inlämnad den 3 maj har förvaltningen tagit fram en handlingsplan som 
omfattar hela underskottet om 1 730 tkr. Planen innehåller även en beskrivning av 
vilka åtgärder förvaltningen föreslår i det fall ansvarsfrihet ges, denna del motsvarar 
därför 530 tkr. 

När kommunfullmäktige antog 2022 års budgetram för kultur- och fritidsnämnden 
beslutades om att aktivitetsbidraget till föreningar skulle höjas från 6.80 kr till 9.00 
kr samt att utrymme för denna höjning skulle tas inom beslutad ram. Därmed anser 
jag som ordförande att förvaltningens förslag till åtgärd att sänka andra 
utbetalningen för aktivitetsbidraget från 9 kr till 8 kr skall tas bort. 

I stället föreslår jag, efter dialog med förvaltningschefen, att de 200 tkr som detta 
skulle generera läggs som ospecificerade åtgärder för förvaltningen att vidta. Vilka 
dessa åtgärder blir skall redovisas för nämnden senast 30 juni 2022. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Beroende på vilka besparingar som kommer att antas kan verksamhetens brukare 
påverkas. 

Barnperspektivet  

Beroende på vilka besparingar som kommer att antas kan verksamhetens brukare 
påverkas. 

Miljökonsekvenser  

Har beaktats 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt i nuläget 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt plan 

 

 

Bilagor 

KFN Åtgärdsplan feb 2022 
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Sändlista: 

KLF, Ekonomiavdelningen 

 

 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 89 

Värdeöverföring från Hässlehem AB 2022 
Dnr: KLF 2022/223 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Värdeöverföring från Hässlehem AB på 4 miljoner kronor år 2022 ska innefatta 
hjälp till finansiering av nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 miljoner kronor år 2022). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 3,2 .miljoner kronor år 2022). 

Beskrivning av ärendet 

I lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL) enligt paragraf 5 
finns det möjlighet till värdeöverföring från Hässlehem AB enligt nedan: 

5 § Begränsning av värdeöverföring i 3 § gäller inte för överföring av överskott som 
uppkommit under föregående räkenskapsår. 

1. om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller 
som tillgodoser bo tadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt 
ansvar. 

I förarbetena till AKBL anges några exempel på åtgärder som skulle kunna utgöra 
undantag. Det kan vara åtgärder som ökar variationen inom ett bostadsområde som 
kännetecknas av ett ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar behovet av särskilda 
lokaler eller fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner och lekplatser som 
mötesplatser för att främja integration. Av förarbetena framgår vidare att det är 
särskilt angeläget att kommunerna i denna del har utrymme att utgå från lokala 
behov och förutsättningar. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN'IRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Häss eholms 
komm n 

Kommunstyrelsen 

I samband med beslut om Strategisk plan med budget 2022-2024, den 29 november 
2021, § 243, fastställde kommunfullmäktige budgetbeloppet för värdeöverföring 
från Hässlehem AB till 4 mnkr årligen. 

Värdeöverföringen på 4 mnkr för år 2022 föreslås innefatta hjälp till finansiering av 
nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett 
självständigliv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/in i bostaden, 
sköta sin hygien med mera (budget cirka 2,0 mnkr år 2022). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 3,2 mnkr år 2022). 

Ekonomiska konsekvenser 

Värdeöverföringen från Hässlehem AB på 4 mnkr för år 2022 innefattar hjälp till 
finansiering av bostadsanpassningar för personer för vilka kommunen har ett 
särskilt ansvar samt främja integration och social sammanhållning i det svenska 
samhället. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-28, § 47, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Värdeöverföring från Hässlehem AB på 4 miljoner kronor år 2022 ska innefatta 
hjälp till finansiering av nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 miljoner kronor år 2022). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 3,2 miljoner kronor år 2022). 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrl<es 

23 (28) 



             

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-03-21 KLF 2022/223 

   

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Ekonom Gunilla Edvinsson 
Ekonomiavdelningen 
0451 – 26 80 65  
Gunilla.Edvinsson@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Ekonomiavdelningen21070 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Värdeöverföring från Hässlehem AB 2021 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige besluta följande: 

Värdeöverföring från Hässlehem AB på 4 mnkr år 2022 ska innefatta hjälp till finan-
siering av nedanstående: 
 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 mnkr år 2022). 
 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 3,2 mnkr år 2022).  

 
Beskrivning av ärendet 
 I lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL) enligt paragraf 5 finns 
det möjlighet till värdeöverföring från Hässlehem AB enligt nedan: 
 
5 § Begränsning av värdeöverföring i 3 § gäller inte för överföring av överskott som 
uppkommit under föregående räkenskapsår. 
 
1. om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostads-
försörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som till-
godoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
 
I förarbetena till AKBL anges några exempel på åtgärder som skulle kunna utgöra 
undantag. Det kan vara åtgärder som ökar variationen inom ett bostadsområde som 
kännetecknas av ett ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar behovet av särskilda 

Hässleholms 
kommun 
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lokaler eller fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner och lekplatser som mötesplatser 
för att främja integration. Av förarbetena framgår vidare att det är särskilt angeläget 
att kommunerna i denna del har utrymme att utgå från lokala behov och förutsätt-
ningar. 
 
I samband med beslut om Strategisk plan med budget 2022-2024, den 29 november 
2021, § 243, fastställde kommunfullmäktige budgetbeloppet för värdeöverföring från 
Hässlehem AB till 4 mnkr årligen. 
 
Värdeöverföringen på 4 mnkr för år 2022 föreslås innefatta hjälp till finansiering av 
nedanstående: 
 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständig-
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 mnkr år 2022). 
 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 3,2 mnkr år 2022). 

 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. 
 
Barnperspektivet 
Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. 
 
Miljökonsekvenser 
Inga miljömässiga konsekvenser. 
 
Facklig samverkan 
Ärendet är inte av karaktären att facklig samverkan behövs. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Värdeöverföringen från Hässlehem AB på 4 mnkr för år 2022 innefattar hjälp till 
finansiering av bostadsanpassningar för personer för vilka kommunen har ett särskilt 
ansvar samt främja integration och social sammanhållning i det svenska samhället. 
 

Sändlista: 

Hässlehem AB 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
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Kommunledningsförvaltningen 

 

Bent-Arne Persson   
Kommundirektör   
 
 
Eva-Lotta Svensson Gunilla Edvinsson 
Ekonomichef Ekonom  
  



SAMJv1A.NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 85 

Nytt näringslivsprogram 2022-2026 för Hässleholms 
kommun 
Dnr: KLF 2020/844 

Beslut 

Kommunsty.relsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar näringslivsprogrammet med följande tillägg: 

På sidan 12 i rutan "Detta kom.mer vi också att göra under åren 
2022-2026" läggs det till en punkt som lyder: "Arbeta för att 
fordons- och transportprogrammet certifieras som 
motorbransch college." 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för genomförandet av 
näringslivsprogrammet. 

3. Kommunstyrelsen uppdras att besluta om antagande av handlingsplaner 
samt revideringar och tillägg i näringslivsprogrammet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S), Robin Gustavsson (I<D) och Agneta O lsson Enochsson (L) yrkar 
bifall till liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Under år 2020 aktualiserades behov av ett nytt näringslivsprogram i närings
livsrådet. Tillsammans med denna ärendeskrivelse läggs nu fram ett förslag till nytt 
näringslivsprogram för 2022-2026. Framtagandet av förslag till näringslivs
programmet har pågått under hösten-vintern 2021/2022. Förslaget utgår från 
erfarenheter, information, tankar, åsikter, önskemål, förslag, slutsatser uti.från olika 
möten, överläggningar, dialoger med företag, näringslivsorganisati.oner, näringslivs
främjande organisationer, kommunala förvaltningar samt många andra aktörer. 

Näringslivsprogrammet ska bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande i 
Hässleholms kommun. I näringslivsprogrammet identifieras behov av insatser och 
åtgärder. Förslaget till nytt näringslivsprogram är upplagt uti.från faser och stadier 
för entreprenörskap och företagande dvs starta, etablera, drivas och utvecklas. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Häss holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Vidare läggs fram förslag till hur vår plats för företagande samt vår service till vårt 
näringsliv kan stärkas och utvecklas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-28, § 50, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar näringslivsprogrammet med följande tillägg: 

På sidan 12 i rutan "Detta kommer vi också att göra under åren 
2022-2026" läggs det till en punkt som lyder: "Arbeta för att 
fordons - och transportprogrammet certifieras som 
motor branschcollege." 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för genomförandet av 
näringslivs programmet. 

3. Kommunstyrelsen uppdras att besluta om antagande av handlingsplaner 
samt revideringar och tillägg i näringslivsprogrammet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att det på sidan 12 i rutan "Detta kommer vi också att 
göra under åren 2022-2026" läggs till en punkt som lyder: " rbeta för att fordons 
och transportprogrammet certifieras som motorbranschcollege." 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till Lena Wallentheims tilläggsyrkande. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut med Lena Wallentheims 
tilläggsyrkande under proposition och finn r förslaget med tillägg bifallet. 

Sänt till: 
Samtliga förvaltningar och bolag 
Näringslivsrådets medlemsorganisationer: 

Entreprenörsforum Hässleholm 
Företagarna i Hässleholm 
Företagarna i Vinslöv 
Hesslecity 
Hässleholms Affarsnätverk 
Hässleholms företagargrupp 
Hässleholms Hantverk & Industriförening 
LRFs kommungrupp Hässleholm 
Nyföretagarcentrum Hässleholm 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget beslyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) 

Datum Diarienummer 

2022-04-19 KLF 2020/844 

   

 
 

Handläggare 
Tillväxtchef Stefan Larsson 
Tillväxtavdelningen 
stefan.a.larsson@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Tillväxtavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningsforvaltningen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Nytt näringslivsprogram för Hässleholms kommun 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar näringslivsprogrammet. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för genomförandet av 

näringslivsprogrammet 
3. Kommunstyrelsen uppdras att besluta om antagande av handlingsplaner 

samt revideringar och tillägg i näringslivsprogrammet. 
 

Sammanfattning  

Under år 2020 aktualiserades behov av ett nytt näringslivsprogram i närings-
livsrådet. Tillsammans med denna ärendeskrivelse läggs nu fram ett förslag till nytt 
näringslivsprogram för 2022-2026. Framtagandet av förslag till näringslivsprogram-
met har pågått under hösten-vintern 2021/2022. Förslaget utgår från erfarenheter, 
information, tankar, åsikter, önskemål, förslag, slutsatser utifrån olika möten, 
överläggningar, dialoger med företag, näringslivsorganisationer, näringslivsfrämjan-
de organisationer, kommunala förvaltningar samt många andra aktörer.  
 
Näringslivsprogrammet ska bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande i 
Hässleholms kommun. I näringslivsprogrammet identifieras behov av insatser och 
åtgärder. Förslaget till nytt näringslivsprogram är upplagt utifrån faser och stadier 
för entreprenörskap och företagande d v s starta, etablera, drivas och utvecklas. 
Vidare läggs fram förslag till hur vår plats för företagande samt vår service till vårt 
näringsliv kan stärkas och utvecklas.  

 

Beskrivning av ärendet 

Inledning 
I kommunens näringslivsråd, där företagarorganisationer är företrädda tillsammans 

Hässleholms 
kommun 
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med företrädare för Hässleholms kommun, framfördes under senvåren 2020 en 
önskan om framtagande av ett nytt näringslivsprogram. På förslag från tillväxt-
avdelningen beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 2020-09-02 om 
framtagande av ett nytt näringslivsprogram för Hässleholms kommun. Mot bak-
grund av de restriktioner och förändrade förutsättningar som covid-19-pandemin 
medfört beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 28 april 2021 att 
förlänga uppdragstiden med en slutlig redovisning av uppdraget till kommun-
fullmäktige senast vid utgången av maj 2022.  

Tillsammans med denna ärendeskrivelse läggs nu fram ett förslag till nytt 
näringslivsprogram för 2022–2026, bifogat som bilaga 1. Framtagandet av förslag 
till nytt näringslivsprogram har pågått under hösten-vintern 2021/2022. Förslaget 
utgår från erfarenheter, information, tankar, åsikter, önskemål, slutsatser utifrån 
möten, överläggningar, dialoger med företag, näringslivsorganisationer, näringslivs-
främjande organisationer, kommunala förvaltningar samt många andra aktörer.  

En omvärlds- och nulägesrapport har tagits fram som faktaunderlag till 
näringslivsprogrammet. I rapporten “Näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt - 
Analys och sammanställning över näringslivets förutsättningar i Hässleholms 
kommun” (bilaga 2) redovisas fakta, statistik samt analyser som gjorts under 
framtagandet.  

 

Syfte och inriktning 
Näringslivsprogrammet ska bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande i 
Hässleholms kommun. I näringslivsprogrammet identifieras behov av insatser och 
näringslivsfrämjande åtgärder. Förslaget till nytt näringslivsprogram är upplagt 
utifrån faser och stadier för entreprenörskap och företagande d v s starta, etablera, 
drivas och utvecklas. Vidare läggs fram förslag till hur vår plats för företagande samt 
vår service till vårt näringsliv kan stärkas och utvecklas. De enskilda insatsområdena 
är: 

− Vår plats för entreprenörskap och företagande 
− Entreprenörskap och start av företag 
− Företagsetablering  
− Driva och utveckla företag 
− Mötesplatser – samverkan, näringsliv och samhälle 
− Företagsservice från Hässleholms kommun. 

Ett konkurrenskraftigt näringsliv är en förutsättning för en stark samhällsutveckling 
samt basen för en fungerande välfärd då de skapar nya arbetstillfällen och möjliggör 
goda förutsättningar för att bo, leva och verka i Hässleholms kommun.  

Hässleholms kommun ska upplevas som en attraktiv och serviceinriktad kommun, 
såväl för företag som redan verkar här, som för företag som startar upp eller väljer 
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att etablera sig här. Näringslivets möjligheter till god utveckling är centralt för att 
det ska kunna vara konkurrenskraftigt på en regional, nationell och global marknad. 

Näringslivsprogrammet utgår från såväl lokala möjligheter och utmaningar som 
nationella och internationella trender. Kommunkoncernen har sammantaget en roll 
att bidra till goda förutsättningar för företagande i Hässleholms kommun. Förslagen 
fokuserar på de insatser som vi som kommun själva och/eller i samverkan företag, 
näringsliv, föreningsliv, nätverk, organisationer samt regionala och nationella 
aktörer äger och kan påverka.  

För näringslivsprogrammet föreslås tre övergripande inriktningsmål: 

• Företag och företagande är en grundförutsättning för en god 
samhällsutveckling 

• Företagen är en prioriterad och viktig målgrupp samt samarbetspartner 

• Företagen skapar lösningar och möjligheter för Hässleholms kommun. 

Till dessa kopplas operativa målbilder: 

• Hässleholms kommun ska vara en god samarbetspartner för det lokala 
näringslivet för att företag ska kunna, vilja och våga växa i Hässleholms 
kommun.  

• Att bistå och främja företagande och näringslivet är en prioriterad uppgift 
för kommunen och ska prägla vårt arbete med tillgänglighet och service.  

• Hässleholms kommun ska vara det främsta alternativet vid såväl etablering 
som start och utveckling av företagande i Skåne. 

 

Genomförande och uppföljning 
Efter ett fastställande av näringslivsprogrammet föreslås att handlingsplaner tas 
fram under hösten 2022 för de enskilda insatsområdena. Handlingsplanerna 
kommer att framläggas till kommunstyrelsen för fastställande senast december 
2022. I handlingsplanerna kommer start och slutförande av de olika enskilda 
åtgärderna att framgå. En “populärversion” av näringslivsprogrammet kommer att 
tas fram under hösten 2022.  

Näringslivsarbetet inom Hässleholms kommun leds och samordnas av kommun-
styrelsen och dess arbetsutskott. Varje nämnd, förvaltning och bolag ansvarar för 
sina respektive aktiviteter och utvecklingsinsatser för näringslivsarbete och service. 
Inom kommunledningsförvaltningen har tillväxtavdelningen ett strategiskt samt 
operativt ansvar för näringslivsfrågor. 

Under framtagandet har behov av att etablera två förvaltningsöverskridande 

samverkansgrupper identifierats för områdena ”kompetensförsörjning” respektive 

”företagsservice”.  
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Kompetensförsörjning nu och framöver är en utmaning såväl lokalt som regionalt 

och nationellt. För företagens tillväxt är möjligheten att hitta rätt kompetenser vid 

rekrytering såväl som att utveckla och utbilda personal av avgörande. I några 

kommuner har en s k ”kompetensförsörjningslots” inrättats. En sådan funktion kan 

bevaka och identifiera näringslivets kompetensbehov och kompetensutmaningar 

samt planera och genomföra operativa insatser med fokus på att bistå företag i deras 

kompetensförsörjning.   

Företagslotsfunktionen erbjuder stöd och rådgivning till företag i alla dess faser men 
blir ofta ”en instans för second opinion” då en kund (företag) av olika anledningar 
inte är nöjd med besked och beslut från myndighetsfunktioner. Lotsfunktionen 
samordnas av en medarbetare på tillväxtavdelningen som till sig har en knuten 
arbetsgrupp med företrädare från de delar av kommunens organisation med olika 
myndighetsuppgifter. För området företagsservice kommer en kommungemensam 
handlingsplan att tas fram i samverkan med förvaltningar och bolag. Med syfte att 
löpande analysera, följa upp och vid behov vidta åtgärder föreslås att en förvalt-
ningsöverskridande samverkansgrupp med en strategisk ledningsuppgift för 
kommunens gemensamma företagsservice bildas.  

Förslaget till Näringslivsprogrammet kommer att komplettera andra av kommunen 
tidigare framtagna samt kommande styrdokument och strategier. Programmet 
ersätter det av kommunfullmäktige den 23 april 2012 antagna dokumentet 
”Strategiskt näringslivsprogram för Hässleholms kommun”. 

Vid näringslivsrådets möte den 3 mars 2022 genomfördes ett samråd kring för-
slagen och det samlande dokumentet. Näringslivsprogrammets och dess kopplade 
handlingsplaner kommer att följas upp löpande vid sammanträden i 
näringslivsrådet.  

Kommunledningsförvaltningen och dess tillväxtavdelning håller samman uppfölj-
ning av näringslivsprogrammets genomförande. Redovisning sker respektive 
kommunfullmäktige i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Program-
met kommer att revideras och kompletteras vid aktuella och tillkommande behov. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har utgjort styrgrupp under framtagandet och 
föreslås fortsatt att ha denna funktion under programmets genomförande 
Kommunstyrelsen föreslås vidare att ges i uppdrag att besluta om antagande av 
handlingsplaner samt revideringar och tillägg i näringslivsprogrammet. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  
Våra företag i Hässleholms kommun ska uppleva att kommunen är en attraktiv och 
serviceinriktad kommun, såväl för företag som redan verkar här, som för företag 
som startar upp eller etablerar sig här. 
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Barnperspektivet  
Insatser för entreprenörskap i skola och utbildning är en prioriterad del i 
näringslivsprogrammet. 

Miljökonsekvenser  
Förutsättningar för att bistå företag med verksamhet inom miljö- och 
energiområdet kommer att belysas genom samverkan med regionala 
företagsfrämjande aktörer. 

Facklig samverkan 
Ej aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 
Företag och företagande är en grundförutsättning för en god samhällsutveckling. 

 

Bilagor: 

Bilaga 1 ”Förslag till näringslivsprogram för Hässleholms kommun 2022–2026” 
Bilaga 2 “Näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt - Analys och sammanställning över 
näringslivets förutsättningar i Hässleholms kommun” 

Sändlista: 

Samtliga förvaltningar och bolag 
Näringslivsrådets medlemsorganisationer:  

- Entreprenörsforum Hässleholm 
- Företagarna i Hässleholm 
- Företagarna i Vinslöv 
- Hesslecity 
- Hässleholms Affärsnätverk 
- Hässleholms företagargrupp 
- Hässleholms Hantverk & Industriförening 
- LRFs kommungrupp Hässleholm 
- Nyföretagarcentrum Hässleholm 

 

 

Kommunledningsförvaltningen Tillväxtavdelningen 

 

Bengt-Arne Persson Stefan Larsson 

Kommundirektör Tillväxtchef  
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Arbetet med förslag till ett nytt näringslivsprogram har pågått under hösten-vintern 
2021/2022. Förslaget utgår från information, tankar, åsikter, önskemål mm vid möten, 
överläggningar, dialoger med företag, näringslivsorganisationer, näringslivsfrämjande 
organisationer, kommunala förvaltningar samt många andra under perioden 2018-2022. 
Under framtagandet har även en underlagsrapport, “Näringsliv, arbetsmarknad och 
tillväxt - Analys och sammanställning över näringslivets förutsättningar i Hässleholms 
kommun”, tagits fram. I rapporten återges slutsatser och analyser som gjorts utifrån egna 
studier samt inhämtat underlag. Vid näringslivsrådets möte den 3 mars 2022 
genomfördes ett samråd kring förslagen och det samlande dokumentet.  
 

Ett konkurrenskraftigt näringsliv är en förutsättning för en stark samhällsutveckling samt 
basen för en fungerande välfärd då de skapar nya arbetstillfällen och möjliggör goda 
förutsättningar för att bo, leva och verka i Hässleholms kommun. Hässleholms kommun 
ska upplevas som en attraktiv och serviceinriktad kommun, såväl för företag som redan 
verkar här, som för företag som startar upp eller väljer att etablera sig här. Näringslivets 
möjligheter till god utveckling är centralt för att det ska kunna vara konkurrenskraftigt 
på en regional, nationell och global marknad. 
 
Näringslivsprogrammet fokuserar på de insatser som vi som kommun själva och/eller i 
samverkan företag, näringsliv, föreningsliv, nätverk, organisationer samt regionala och 
nationella aktörer äger och kan påverka. I näringslivsprogrammet identifieras behov av 
insatser och åtgärder. Näringslivsprogrammet utgår från såväl lokala möjligheter och 
utmaningar som nationella och internationella trender. Kommunkoncernen har 
sammantaget en roll att bidra till goda förutsättningar för företagande i Hässleholms 
kommun.  
 
Förslaget till nytt näringslivsprogram är upplagt efter pågående samt förslag till 
kommande åtgärder för att ge företag än bättre förutsättningar att starta, etablera, drivas 
och utvecklas i Hässleholms kommun.  
  

Inledning 
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Hässleholms kommuns näringslivsprogram för 2022–2026 är ett strategiskt kommun-

övergripande dokument för såväl kommunens egna insatser som insatser i samverkan 

med lokala, regionala och nationella samarbetspartners.  

Näringslivsprogrammets ska bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande i 

Hässleholms kommun.  

 

Näringslivsprogrammet kompletterar andra av kommunen tidigare framtagna samt 

kommande styrdokument och strategier1. Programmet ersätter det av 

kommunfullmäktige den 23 april 2012 antagna dokumentet ”Strategiskt 

näringslivsprogram för Hässleholms kommun”. 

  

 
1 Några av dessa är: Trafikstrategier 2030 för Hässleholms kommun (2017), Framtidsplan för Hässleholms stad (2020), 
Bostad- och markförsörjningsplan för Hässleholms kommun (2020), Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun 
(2021), Kulturmiljöplan för Hässleholms stad (2021), Trafikplan för Hässleholms stad (2021), Integrationsstrategi 
(2021), Förslag till översiktsplan för Hässleholms kommun 2022–2040 (2021). 

 

Syfte 
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Kommunfullmäktige fastställde visionen för Hässleholms kommun vid sitt sammanträde 

den 24 november 2003: 
”Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, 
uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att 
utvecklas. 

• Leva; genom närhet mellan människor, öppen kommunal demokrati, bra boende, 
goda kommunikationer, god miljö, god social omsorg och god folkhälsa och sjukvård. 

• Uppleva; genom ett rikt utbud av kulturaktiviteter, ett rikt utbud av fri-
tidsaktiviteter, ett rikt utbud av evenemang, ett aktivt föreningsliv och en bred 
idrottsrörelse. 

• Arbeta; genom aktivt företagande, mångfald i arbetslivet och kreativ verksamhet. 
• Lära; genom utvecklande lärande, kompetensutveckling, forskning, utbildning och 

skola. 
Sammantaget innebär detta att Hässleholms kommun är en knutpunkt och mötesplats som 
präglas av förändring och utveckling, genom öppenhet gentemot omvärlden och nyfikenhet 
på det nya”. 
 
Visionen präglas av framåtanda och utvecklingsvilja. För insatser som syftar till att 
förändra, förbättra och förstärka näringslivets utvecklingsförutsättningar är visionen 
både en inspiration och riktningsgivare. Förslaget till näringslivsprogram bär med sig i 
sin ansats kommunfullmäktiges övergripande mål i den strategiska planen - 
”Samhällsservice av hög kvalitet” och de två målen: 

• Hässleholms kommuns kontakter med näringslivet ska kännetecknas av fokus på 
service, förståelse och lyhördhet 

• Hässleholms kommun har en tillgänglig och attraktiv stadskärna. 
 
Kommunens olika verksamheter och medarbetare bidrar tillsammans till att skapa goda 
förutsättningar för företagande i Hässleholms kommun. För näringslivsprogrammet som 
helhet har nedanstående tre inriktningsmål respektive operativa målbilder tagits fram. 
 

Inriktningsmål Operativ målbild 

Företag och företagande är en 
grundförutsättning för en god 
samhällsutveckling 
 

Hässleholms kommun ska vara en god 
samarbetspartner för det lokala näringslivet 
för att företag ska kunna, vilja och våga växa i 
Hässleholms kommun.  

Företagen är en prioriterad och 
viktig målgrupp samt samarbets-
partner 

Att bistå och främja företagande och 
näringslivet är en prioriterad uppgift för 
kommunen och ska prägla vårt arbete med 
tillgänglighet och service.  

Företagen skapar lösningar och 
möjligheter för Hässleholms 
kommun 

Hässleholms kommun ska vara det främsta 
alternativet vid såväl etablering som start och 
utveckling av företagande i Skåne. 

 

Vision och mål 
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Hässleholms kommun är en plats med unika möjligheter och fördelar, men också 

utmaningar och utvecklingsbehov. Vi som finns här är engagerade och ambassadörer för 

vår gemensamma plats. Ibland vill vi olika saker, olika snabbt och på olika sätt. Men i 

grunden vill vi alla väl för vår plats där vi tillsammans har ett arv att förvalta, vårda, 

utveckla och lämna över till kommande generationer. Ett arv som har sin början när de 

första entreprenörerna kom till vår plats för 13–14 000 år sedan. De första invånarna, 

bosatta vid Mölleröd intill Finjasjöns strand, som var ett jägarfolk och tillverkade den borr 

av flinta som kallas zinken.  Över årtusendena och århundrandena har finurlighet, 

ihärdighet, kreativitet präglat initiativ och företagsamhet, såväl under snapphanetiden, 

industrialiseringen till vår tids moderna företagande. 

 

Hässleholm som plats har sitt ursprung i 1800-talets stora infrastruktursatsning – 

järnvägsutbyggnaden. Historien som tidig järnvägsknut har frambringat väl utvecklade 

kommunikationsmöjligheter, ett strategiskt geografiskt läge i södra Sverige samt bidragit 

till en växande transport- och logistiksektor i Hässleholms kommun. 

 

Näringslivet i Hässleholms kommun har en bas i jord- och skogsbruk, trä, bygg- och 

metallindustri samt transport- och kommunikationssektorn. Många andra näringar har 

vuxit fram över århundrandena, t.ex. förädling av råvaror från jord- och skogsbruk, 

inredningsföretag, kvalificerad design och småhusproduktion. 

 

Vår plats har en lång tradition som utbildningsort inte minst genom Hässleholms 

Tekniska Skola (HTS) som grundades 1912. HTS var länge en av få skolor som utbildade 

ingenjörer. Idag har är har även Yrkeshögskolan Syd axlat en sådan roll regionalt och 

nationellt genom högt eftertraktade utbildningar inom den tekniska sektorn. 

 

Kommunikationsmöjligheterna, med framför allt tåg, skapar kopplingar till 

arbetsmarknader i vårt omlands större städer med Malmö, Lund, Helsingborg, 

Kristianstad, Växjö, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona och Köpenhamn. Och inom kort även 

med Halmstad. Tågförbindelserna möjliggör för arbetsgivare i kommunen att hitta ny 

kompetens och personal på pendlingsavstånd.  

 

De utmaningar som finns för företags expansions- och etableringsförutsättningar inom 

lokal trafikinfrastruktur behöver identifieras och hanteras. 

 

I Hässleholms kommun finns samhällen och orter med egna historiska identiteter, 

boende- och naturmiljöer, identiteter och berättelser från tidigare århundranden. I dessa 

finns dynamiska och framgångsrika företag, många gånger även med arv från tidigare 

lokalt verksamma entreprenörer. Leaderprojektet ”Mer Attraktiva Orter” lade grunden 

för att se på utvecklingsbehov för näringsliv och samhälle i kommunens stationsorter. På 

samma sätt kommer Leader-projektet ”Hässleholm – Utveckling genom Samverkan” lägga 

grunden för ett fortsatt utvecklingsarbete för Hässleholms stad, och i synnerhet då 

Hässleholms centrum, som plats för handel, möten och företagande. 

 

Vår plats för entreprenörskap och företagande 
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Hässleholms kommun ska själv samt tillsammans med lokala och regionala 
samarbetspartners: 

• stärka och utveckla vår plats för entreprenörskap, företagande, utveckling av 
verksamheter och möten 

• verka för att främja kännedom, stolthet, engagemang och ambassadörskap för vår 
plats 

• kommunicera och informera om våra möjligheter och våra erbjudanden för de som 
vill starta, etablera sig, verka samt utveckla företag och verksamheter. 

 

o Hässleholm Utveckling genom Samverkan (Leaderfinansierade satsningen ”HUS”) 
och dess BID-process är en inledning på ett fortsatt utvecklingsarbete kring plats- 
och centrumutveckling  

o Tätortsbidraget ger förutsättningar för att stärka attraktionskraft i kommunens 
stationssamhällen genom arrangemang av evenemang och aktiviteter  

o Föreningen Outdoor Hässleholm, bildad hösten 2021, där Hässleholms kommun 
bidrar med verksamhetsbidrag, har som syfte att profilera och utveckla besöks-
näringen i Hässleholms kommun genom att stödja utvecklingsförutsättningar för 
besöksnäringen 

o Med stöd av EU-kontoret Skåne Nordost identifierar vi möjligheter, erfarenheter, 
utmaningar samt behov som vi själva eller i samverkan med andra kan genomföra 
för att utveckla vår plats 

o Vi samverkar med våra grannkommuner inom Skåne Nordost-samarbetet för vår 
delregions utveckling 

o Vi ingår i det gränsregionala samarbetet Greater Copenhagen 

o Framtagande av ett för kommun och näringsliv gemensamt presentations- 

respektive faktaunderlag om platsen Hässleholms kommun på svenska och engelska 

o Analysera, ta fram samt löpande uppdatera en prioriteringslista för de 

infrastrukturinvesteringar som behövs för att främja etableringar och företags 

expansionsplaner 

o Fortsätta utvecklingsarbetet med platsvandringsförslag i appen ”Be Here Then”. I 

appen kommer bl.a. orternas lokala företagsberättelser att lyftas fram 

o Påverkansarbete gentemot myndigheter och trafikoperatör så att näringslivets 

utmaningar tas tillvara 

o Med utgångspunkt i de två Leaderprojekten ”Mer Attraktiva Orter” samt 

”Hässleholm – Utveckling genom Samverkan” tillsammans med samverkansparter 

fortsätta ett platsutvecklingsarbete för näringsliv och samhälle 

o I samverkan med besöksnäringen och våra grannkommuner inom Skåne Nordost-

samarbetet arbeta för att öka säsongsförlängning 

Må/bild 

Sedan tidigare och idag genomför vi själva och tillsammans med våra 

samarbetspartners bl.a. följande åtgärder: 

Detta kommer vi också att göra under åren 2022-2026: 
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Entreprenörskap, innovation och nyföretagande är en central del för Hässleholms 

kommuns tillväxt och utveckling. Förverkligande av affärsidéer genom att starta och driva 

eget företag sker genom samverkan mellan kommunen, Nyföretagarcentrum Hässleholm 

samt andra samarbetspartners. Att kunna erbjuda rådgivning i tidigt skede som 

underlättar och kan ge bra förutsättningar under de första nystartsåren är av stor 

betydelse för den enskilde företagaren.  

 

I Hässleholms kommun ser vi vikten av att arbeta med att öka kunskap och insikt i 

entreprenörskap för att främja en god attityd till företagande. I alla utbildningsmiljöer är 

det viktigt att synliggöra möjligheten att starta företag och även öka kontaktytorna med 

det lokala näringslivet. Ett viktigt första steg att väcka intresse tidigt för företagandets 

möjligheter är att barn- och ungdomar får prova på att utveckla sin entreprenöriella 

förmåga, både praktiskt och teoretiskt. Entreprenörskapet behöver synliggöras 

genomgående genom en ”röda tråd” som tidigt genom skola och utbildning.  

 

I Hässleholms kommun ska det vara enkelt och kul att starta och driva företag, själv eller 

i samarbete med andra. I vår kommun arbetar vi med upptäckarglädje och ”ta-sig-

församhet” i tidiga stadier för att ge en bra grund för entreprenörskap. 

 

• I Hässleholm kommun ska det vara enkelt och kul att starta och driva företag 

• I Hässleholms kommun arbetar vi med upptäckarglädje och ”ta-sig-församhet” i 

tidiga stadier för att ge en bra grund för entreprenörskap.  

 

 

 

o Stöd och samarbete till och med Ung Företagsamhet, lokalt och regionalt 

o I samverkan inom Skåne Nordost samarbetar kommunen kring 

entreprenörssatsning för ungdomar via projektet ”Sommarföretag” 

o Samarbete och stöd till Nyföretagarcentrum Hässleholm genom verksamhetsbidrag 

o Samarbetar med lokala och regionala aktörer för god tillgång till inspiration, 

rådgivning och stöd för nyföretagare 

o Vägleder och bistår nyföretagare med information om tillstånd, ansökningar, lokaler 

m.m. 

Entreprenörskap och start av företag 

Må/bild: 

Sedan tidigare och idag genomför vi själva och tillsammans med våra 
samarbetspartners bl.a. dessa åtgärder: 
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o Framtagande av en guide för entreprenörer och ”uppstartare” (”start-ups”) 

o Tillsammans med samarbetspartners se på möjligheter att stärka och utveckla 

förutsättningar för entreprenörskap för unga och den ”röda tråden” genom 

utbildningssystemet 

o Verka för att ge studerande på yrkesutbildningar kunskap och verktyg kring eget 

företagande 

o I samverkan med UF etablera möten mellan befintliga företag och UF-företag 

o Arrangera ”Starta eget”-träffar på Business Class i samverkan med partnerskapet 

bakom Business Class 

o Erbjuda tillfällig CoWorkingArea på Business Class för tidiga entreprenörer i stadiet 

till egen start 

o Hälsa nystartade företag välkomna in i det lokala näringslivet och till våra 

mötesplatser och arrangemang 

Detta kommer vi också att göra under åren 2022-2026: 
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Konkurrensen om företagsetableringar är både nationell och global.  Under de senaste två 

åren noteras en växande efterfrågan från nationella och internationella intressenter som 

söker lokalisering i ett omland i södra och sydöstra Sverige. 

 

Hässleholms kommun är Skånes till ytan största kommun och har en geografisk strategisk 

position i södra Sverige och norra Europa. Hässleholm har sedan decennier en etablerad 

funktion som järnvägsknutpunkt och logistiknod. I omlandet utanför kommungränsen 

finns inom 60-90 minuters resa från Hässleholm (tåg och/eller bil) ett tiotal universitet, 

högskolor och innovationsmiljöer i södra Sverige. Inräknat Köpenhamnsområdet finner 

vi ett dussintal ytterligare. En plats med mycket goda förutsättningar för möten, kortare 

och längre, samt för logistik- och områdeskontor, med mera. Detta är en potential som 

kan stärkas och utvecklas. 

 

En förutsättning för att attrahera företag till kommunen är att kunna erbjuda 

verksamhetsmark efter intressentens behov och attraktiva miljöer för olika typer av 

verksamheter. Det ska vara möjligt att etablera och utveckla många olika former av 

företagande i Hässleholms kommun. I dag finns brist på detaljplanerad och 

färdigprojekterad mark i Hässleholm och Vinslöv. I övriga större tätorter finns 

verksamhetsmark men en lägre efterfrågan. 

 

Hässleholms kommun ska vara ett attraktivt förstaval för intressenter som söker 

verksamhetsmark och lokaler. För att åstadkomma en balans mellan utbud av 

verksamhetsmark och efterfrågan krävs ett långsiktigt arbete som ger förutsägbarhet vad 

gäller byggklar mark, för såväl växande företag som företag som vill etablera sig i 

kommunen. Vidare att kommunen kan erbjuda en god fysisk samt digital infrastruktur.  

Det finns en potential att uppvakta potentiella ”hemvändare” samt partners till lokalt 

etablerade företag. Hässleholms kommun kan öka sin konkurrenskraft genom att 

förstärka och visa vad kommunen kan erbjuda som en attraktiv plats att etablera sig på 

för lokala, regionala, nationella och internationella företag. Hässleholms kommun har 

goda förutsättningar att fortsatt utveckla positionen som en stark logistiknod. Insatser för 

att möta näringslivets behov av expansion och etablering, såväl för centralort som 

etableringar i stationsorterna, behöver vidtas.   

 

På kort sikt behöver mer byggbar verksamhetsmark tillgängliggöras för olika 

verksamhetsändamål och i hela kommunen. För strategiskt planeringsarbete med 

verksamhetsetableringar på längre sikt har en förvaltningsöverskridande 

samverkansgrupp bildats. Rådgivning och stöd vid företagsetablering- och 

expansionsförfrågningar från kommun till företag och andra intressenter sker redan idag 

genom en genom s.k. ”en-dörr in”-funktion kopplad till företags-LOTS-funktionen och den 

strategiska samverkansgruppen.  

 

• Hässleholm och samtliga stationsorter ska kunna erbjuda byggklar 

verksamhetsmark  

Företagsetablering 

Må/bild: 
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• Det ska finnas utbud av mark och lokaler som tillgodoser verksamheters olika 

typer av behov i Hässleholms kommun 

 

  

o Företagslotsfunktion bistår och vägleder intressenter att finna mark och lokaler samt 

komma i kontakt med myndighetsfunktioner m.m. 

o Hässleholms kommun använder tjänsten Objektvision för att kommunicera lediga 

kommersiella lokaler, fastigheter och mark. Fastighetsägare och företag i Hässleholms 

kommun kan gratis annonsera ut mark och lokaler via plattformen Objektvision 

o HIBAB erbjuder funktionella lösningar utifrån den enskilde intressentens behov 

o Samverkar med Invest in Skåne för att finna och möta upp förfrågningar från 

internationella företag 

o Behov av att på bättre sätt synliggöra och marknadsföra tillgänglig mark och lokaler 

(kommunikation, riktade satsningar, priser, skyltar etc.).  

o Än mer lyfta fram nu tillgängliga kostnadsfria tjänster och plattformar som kan 

användas vid försäljning av mark och lokaler 

o Ta fram en etableringsguide för handels- och serviceetableringsförfrågningar i 

staden Hässleholm samt en etableringsguide för företag i kommunen som helhet 

o Välkomna nyetablerade företag med välkomstbrev, möten och särskilt riktad 

information 

o Samverka med lokalt näringsliv för att marknadsföra Hässleholms kommun och vårt 

erbjudande 

o Verka för att öka tillgång till byggklar verksamhetsmark i Hässleholm och på 

stationsorterna 

o Främja förutsättningar för innovativa och kreativa verksamheter att etablera sig i 

kommunen 

Sedan tidigare och idag genomför vi själva och tillsammans med våra 
samarbetspartners bl.a. följande åtgärder: 

Detta kommer vi också att göra under åren 2022-2026: 



 

11 
 

 

God tillgång till relevant arbetskraft och kompetensutveckling, stöd och rådgivning om 

affärsutveckling, kapitalförsörjning samt samverkan mellan företag, universitet, 

högskolor, innovationsmiljöer, region, kommun och samhället bidrar till att stärka 

företagens innovationsgrad och konkurrenskraft.   

 

Lokala, regionala och nationella näringslivsstödjande organisationer och nätverk har en 

stor betydelse i företagens behov och olika utvecklingsfaser. I Skåne finns en bredd av 

aktörer som samverkar och kompletterar varandra. Hässleholms kommun kommer att 

synliggöra de erbjudande som finns samt uppmuntra nya initiativ med företagarnas 

behov i centrum.   

 

Hässleholms kommun erbjuder flera möjligheter för näringslivet att nätverka och 

kompetensutvecklas inom aktuella områden, bl.a. via den öppna entreprenörsmiljön 

Business Class, vid rådgivnings- och inspirationsmöten med regionala främjaraktörer, via 

Frukostklubben mm.  

 

Drygt 600 företag i Hässleholms kommun exporterar och/eller importerar vilket 

indikerar på ett stark internationellt näringsliv. Inom det lokala näringslivets olika 

affärsförbindelser och erfarenheter finns många möjligheter att finna nya internationella 

och nationella samarbetsrelationer för att utbyta viktiga handelserfarenheter. Hässle-

holms kommun genomför insatser för att öka kännedomen om de möjligheter som finns 

för företag med utvecklings- och tillväxtambitioner.  Kommunen initierar och samordnar 

externfinansierade projekt kopplat till näringslivsutveckling.   

 

För företagens tillväxt är möjligheten att hitta rätt kompetenser och få personalen att 

stanna och utvecklas av mycket stor betydelse. Brist på arbetskraft finns både inom 

kunskapsintensiva yrken och inom jobb som kräver yrkesutbildning, vilket indikerar att 

insatser behövs på alla utbildningsnivåer. Samverkan mellan näringslivet, universitet och 

högskolor, grundskole- och gymnasieutbildning, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar 

är avgörande för att säkerställa en väl fungerande och långsiktig kompetensförsörjning. 

Insatser görs bl.a. från Nyföretagarcentrum för ökat företagande i målgruppen personer 

med utländsk bakgrund.  

 

Hässleholms kommun har en lång tradition och identitet som utbildningsort där t.ex. 

Yrkeshögskolan har en betydande regional roll idag. I dagsläget genomförs flera olika 

aktiviteter i Hässleholms kommun kopplat till kompetensförsörjning. Några exempel är 

”Framtidens teknikutbildningar” och Teknikcollege som är forum för samverkan och 

erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv i syfte att säkerställa 

kompetensförsörjningen för teknikföretag. Genom arbetsmarknadsförvaltningen, 

Yrkeshögskolan Syd, Komvux, gymnasiala programråd inom de praktiska 

yrkesinriktningar och prao-samordning förs även kontinuerliga dialoger med 

näringslivet om deras framtida kompetensbehov och utmaningar.   

 

Driva och utveckla företag 
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Kompetensförsörjning nu och framöver är inom flera olika branscher och sektorer en stor 

utmaning varför former och processer mellan berörda parter behöver löpande formas 

efter rådande stund och utmaning. I några kommuner har en s k 

”kompetensförsörjningslots” inrättats. En sådan funktion kan bevaka och identifiera 

näringslivets kompetensbehov och kompetensutmaningar samt planera och genomföra 

operativa insatser med fokus på att bistå företag i deras kompetensförsörjning.   

 

Hässleholms kommun genomför företagsbesök och dialogmöten med näringslivet och 

näringslivsfrämjande aktörer och organisationer. Under kommande år kommer 

Hässleholms kommun, utifrån de externa finansieringsmöjligheter som kommer att 

finnas, arbeta vidare med att undersöka och identifiera lokala branschspecifika behov och 

utvecklingsmöjligheter. Särskilt fokus kommer att läggas på transport- och logistik, jord- 

och skogsbruk samt tillverkningsindustrin. På samma sätt kommer, utifrån samverkan 

med regionala och nationella aktörer, möjligheter att främja exportförutsättningar att 

undersökas.  

 

• Hässleholms kommun ska som plats ge och tillgodose företag de, så långt möjligt, 

bästa förutsättningarna utifrån den lokala företagsmiljön och det regionala 

omlandet. 

 

  

  

o Företagslots erbjuder stöd och vägledning till företag i alla dess olika faser 

o Medfinansierar genom verksamhetsstöd Nyföretagarcentrum Hässleholm, 

HessleCity samt Outdoor Hässleholm 

o Plattformen ”Framtidens Teknikutbildningar” samt Teknikcollege är etablerade 

forum för samverkan och erfarenhetsutbyte för att säkerställa kompetensförsörjning 

för teknikföretag 

o Rådgivnings- och inspirationsmöten anordnas för möte mellan s k 

näringslivsstödjande aktörer och lokala företag 

o Samverkan sker med organisationer som stödjer företag med utvecklingsidéer 

o Arbeta med att lokalt stärka och synliggöra kännedom och nyttjande av offentlig 

kapitalförsörjning samt näringslivsstödjande aktörers erbjudande  

o Ta fram en ”dating-funktion” mellan lokala företag och näringslivsstödjande aktörer 

o Identifiera branschspecifika behov och utvecklingsmöjligheter med särskilt fokus på 

transport- och logistik, jord- och skogsbruk och tillverkningsindustrin 

o Samverkan med aktörer och organisationer i syfte att undersöka behov och 

möjligheter för att möta och bistå näringslivets kompetensförsörjningsbehov. 

o Undersöka behovet av en särskild funktion som ”kompetensförsörjnings-LOTS”.  

o Främja möjligheter för fler företag att verka på internationella marknader  

Må/bild: 

Sedan tidigare och idag genomför vi själva och tillsammans med våra 
samarbetspartners bl.a. dessa åtgärder 

Detta kommer vi också att göra under åren 2022-2026: 
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Goda möjligheter till samarbeten och samverkan är en förutsättning för ett dynamiskt och 
konkurrenskraftigt näringsliv. Hässleholm har mycket goda förutsättningar att stärkas i 
en roll som mötesplats för verksamheter med bas i södra Sverige. Detta både för kortare 
och längre möten för såväl företag som offentliga myndigheter.  
 
Hässleholms kommun kommer fortsätta att utveckla entreprenörsmiljön Business Class i 
samverkan med Kunskapsporten, Hesslecity och Nyföretagarcentrum. Business Class 
arrangerar regelbundna föreläsningar, seminiarum och workshops inom en rad olika 
teman där näringslivet ges möjligheter till att fördjupa sig och utveckla sin 
verksamhet.  Frukostklubben kommer att återupptas efter att pandemirestriktionerna 
släppts och utvecklas i samverkan med samarbetspartners.  Hässleholms kommun är 
huvudarrangör för Hässleholms Galakväll där närings- och föreningsliv premieras och 
hyllas. Hässleholms Galakväll genomförs i nära samverkan med lokala företags- och 
branschorganisationer.   
 
Hässleholms kommun genomför kontinuerliga företagsbesök för att lyssna av och föra 
dialog med företag och individer med syftet att lära känna verksamheterna bättre, bygga 
relationer och skapa goda kontaktytor. Varje företagsbesök kommuniceras ut via sociala 
medier med syftet att lyfta fram och synliggöra företaget och dess företagsberättelse som 
ett sätt för att öka kunskapen om det lokala näringslivet samt bidra till en ökad stolthet 
för platsen man bor och verkar på.   
 
Hässleholms kommun kommer, utifrån förslag från lokala företag, att se på behov och 
förutsättningar för att, i likhet med några kommuner i närområdet, arrangera en lokal 
företagsmässa i samverkan med näringslivet i kommunen.   
 

• Nära, dynamiska och förtroendefyllda samverkansrelationer och nätverkande, 
detta ska vara den gemensamt upplevda ”Hässleholmsandan”! 

• Hässleholm är ett attraktivt etablerat och funktionellt val för större konferenser 
och möten inom såväl näringsliv som samhälle 

• I vårt lokala näringslivsfrämjande arbete är våra mötesplatser och arrangemang 
en gemensam bas för inspiration, utveckling, utbyte av information samt 
nätverks- och relationsbyggande  

• Prestationer och framgångar för någon är allas framgång! 

Mötesplatser - samverkan, näringsliv och samhälle 

Må/bild 
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o Business Class - en mötesplats för nystartade och etablerade företag där 

erfarenheter byts och nya kontakter knyts. I samverkan med Kunskapsporten, 

HessleCity och Nyföretagarcentrum kommer Hässleholms kommun att under 

kommande år fortsätta utveckla den öppna mötesplatsen och företagarmiljön som 

byggts upp.  

o Arrangerar regelbundna föreläsningar, seminiarum och workshops inom olika 

teman där näringslivet ges möjligheter till att fördjupa sig och utveckla sin 

verksamhet. 

o Samlar näringsliv, kommun m.fl. till återkommande företagsfrukostar där 

dagsaktuella frågor och diskussioner lyfts med plats för företag och individer att 

skapa nya kontakter.  

o Genomför minst 150 företagsbesök/år (under ett normalår) från kommunledning 

och/eller tillväxtavdelningen för att lyssna av och föra dialog med företag enskilt om 

verksamheten, möjligheter, utmaningar samt kommunens företagsservice 

o Huvudarrangör för Hässleholms Galakväll i samverkan med lokala företagare 

o Se på möjligheter och potential att stärka och utveckla Hässleholm som mötesplats för 

näringsliv och offentlig sektor 

o Utveckla och driva Business Class vidare som en mötesplats och stöd & 

rådgivningshubb för företag 

o Genomföra en förstudie kring behov och förutsättningar för en lokal företagsmässa 

o Välkomna nyetablerade företag med välkomstbrev, möten och särskilt riktad 

information 

Sedan tidigare och idag genomför vi själva och tillsammans med våra 
samarbetspartners bl.a. dessa åtgärder 

Detta kommer vi också att göra under åren 2022-2026: 
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Företagsklimat kan enligt Svenskt Näringsliv definieras som ”Summan av de institutioner, 

attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen”. På lokal nivå har en 

kommun en betydande roll i det lokala arbetet med att skapa förutsättningar för ett bättre 

företagsklimat, såväl i de uppdrag som kommunen själv råder över som de som andra 

myndigheter och aktörer har ansvar för.  

 

Generellt finns en stolthet och nöjdhet från företag över att vara och verka med 

utgångspunkt från platsen Hässleholms kommun. Överlag finns också nöjdhet med stöd 

och samarbete med Hässleholms kommun från företag som haft kontakt med kommunens 

myndighetsfunktioner. Men det finns även uppfattningar att myndighetstjänster och 

serviceområden måste bli bättre. Kommunens (och dess förvaltningars) strategiska 

processer, d.v.s. planer och strategier, är stundtals inte kända för näringslivet.  

Förmedling av information rörande olika strategiska utvecklingsprocesser och dess 

betydelse respektive möjligheter för näringslivet behöver utvecklas och förstärkas.  

 

Näringslivet vill att vår service från Hässleholms kommun service ska fungera. Detta är 

en berättigad förväntan. Att ständigt arbeta med förenkling och nära dialog om stöd, 

vägledning och information för behov och frågor är av stor vikt. Företag har i våra dialoger 

lyft att det saknas en förståelse för hur det är att vara företagare och att det enskilda 

företagets perspektiv i frågor som kommunen ger service inom behöver öka. 

 

I samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter Hässleholms kommun 

årligen företagens uppfattning av den kommunala tillstånds- och tillsynsutövningen. 

Resultaten presenteras i ett nöjd-kund-index (NKI) för myndighetsområdena 

brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, 

serveringstillstånd samt kommunal upphandling. I NKI-undersökningen görs vidare en 

uppföljning av kommunernas service inom de nämnda myndighetsområdena vad gäller 

information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I 2021-

årsuppföljning låg det samlade NKI-indexet för Hässleholms kommun på 70 vilket enligt 

SKRs gradering är ”högt”.  

 

Hässleholms kommun kommer att fortsatt arbeta med förbättra service och bemötande i 

myndighetsutövning och andra kontakter med företag genom att förenkla och underlätta 

våra interna processer och rutiner för att på ett effektivt och serviceinriktat sätt möta 

företagens behov. Det fortsatta utvecklingsarbetet av kommunens företagsservice under 

kommande år utgår från devisen “Det ska vara lätt att göra rätt”. Tillsammans med våra 

grannkommuner inom Skåne Nordost-samarbetet har vi nu inlett ett förändringsarbete 

kring detta med namnet “Förenkla helt enkelt 2.0”. 

 

En serviceinriktad, effektiv och tillgänglig kommunal verksamhet förenklar företagens 

vardag. Det bidrar till att ge förutsättningar för det lokala näringslivets utveckling. 

Insatser behöver göras, såväl digitala som icke digitala, för att öka tillgänglighet och 

servicenivå utifrån företagens behov. Hässleholms företagslotsfunktion har en nyckelroll 

Företagsservice från Hässleholms kommun 
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i samarbetet mellan förvaltningar och bolag i företagsärenden. Lotsfunktionen utförs av 

en samordnare på tillväxtavdelningen som till sig har en knuten arbetsgrupp med 

företrädare från de delar av kommunens organisation med olika myndighetsuppgifter. 

Företagslotsfunktionen erbjuder stöd och vägledning till företag i alla dess faser men blir 

ibland ”en instans för second opinion” då av olika anledningar kunden inte är nöjd med 

besked och beslut.  

 

För området företagsservice kommer en kommungemensam handlingsplan att tas fram i 

samverkan med förvaltningar och bolag. Detta för att kontinuerligt och strukturerat, 

utveckla och förstärka företagsservicen, där ömsesidig nytta och intern effektivitet och 

samarbete är viktiga faktor för att kommunen ska uppfattas som en organisation. Med 

syfte att löpande analysera, följa upp samt vid identifierade behov vidta åtgärder föreslås 

att en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp med en strategisk ledningsuppgift för 

kommunens gemensamma företagsservice bildas. 

 

Hässleholms kommun samverkar med branschorganisationer och näringslivet för att öka 

kunskapen om offentlig upphandling så att fler i det lokala näringslivet kan vara en del i 

kommunens upphandling.  

 

Hässleholms kommun kommer, inom det nu pågående ombyggnadsarbetet för en mer 

målgruppsanpassad och tillgänglighetsanpassad hemsida, d.v.s. hassleholm.se, bättre 

rikta information efter företags/branschspecifika behov. Att kunna erbjuda digitala 

tjänster i kombination med möjlighet till personlig service kommer att bli än mer viktigt 

i kommunens företagskontakter.   

 

Målbild 

• Hässleholms kommun ska erbjuda Skånes bästa företagsservice 

• Hässleholms kommun ska arbeta (och uppfattas) som en organisation för och med 

företagen 

 

 

  

o Företagslots 1.0 – stödjer, ger råd, informerar, sammanför företag med 

myndighetsfunktioner  

o För kommunikation till företag och näringsliv m.fl. genom digitala nyhetsbrev, 

information på webben, inlägg på sociala medier (Hässleholm gillar företag). 

o Samordnar, följer upp, analyserar samt kommunicerar 

företagsserviceundersökningar – NKI, Svenskt Näringsliv, NNR  

o Genomför företagsbesök från tillväxtavdelningen, med kommunledning och i 

samverkan med företrädare för andra förvaltningar 

o Genomför dialogmöten med fokus på företagsservice och olika myndighetstjänster  

Sedan tidigare och idag genomför vi själva och tillsammans med våra 
samarbetspartners bl.a. dessa åtgärder 
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o Utveckling av företagslots 2.0 (gemensam funktion och inte person). På plats även i 

stationsorterna i syfte att öka tillgängligheten och kontakten med näringslivet 

o Genomför utvecklingsprojekt i samarbete med Skåne Nordostkommunerna (t.ex. 

Förenkla helt enkelt 2.0) 

o Framtagande av en handlingsplan för utveckling av kommunal företagsservice 
o Löpande identifiera områden som företag upplever som oroande i samhället, t.ex. 

brottslighet och trygghet, och vid behov vidta åtgärder i samverkan med berörda 
myndigheter, aktörer och inom inrättade nätverk (t.ex. Effektiv Samordning för 
Trygghet (EST)) 

o Information kommer att målgruppsanpassas. T.ex. en tillståndsguide, likt Växjö 
(Tillståndsguiden), som är inriktad på bransch och inte myndighetsområde 

o FAQ införs för varje myndighetsområde respektive bransch med information om de 
mest ställda frågorna från företagen  

o Driva utvecklingsarbete för E-tjänster som är användarvänliga och tydliga 

Detta kommer vi också att göra under åren 2022-2026: 
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Näringslivsprogrammet är ett strategiskt dokument för vårt arbete inom Hässleholms 
kommun med och för nu befintliga lokala företag samt tillkommande företag. Arbetet med 
näringslivsfrågor är prioriterat inom Hässleholms kommun. Vårt ansvarsområde 
omfattar myndighets- och tillsynsuppgifter samt rådgivnings- och utvecklingsinsatser.  
 
Till näringslivsprogrammet kommer att kopplas handlingsplaner för åren 2022–2026. 
Därtill kommer en “populärversion” att tas fram. Handlingsplanerna kommer att tas fram 
i samverkan med kommunens förvaltningar och bolag, regionala samarbetspartners samt 
näringslivsföreträdare i Hässleholms kommun. Näringslivsarbetet inom Hässleholms 
kommun leds och samordnas av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Varje nämnd, 
förvaltning och bolag ansvarar för sina respektive aktiviteter och utvecklingsinsatser för 
näringslivsarbete och service. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att samordna 
arbetet med näringslivsfrågor. Inom kommunledningsförvaltningen har 
tillväxtavdelningen ett strategiskt samt operativt ansvar för näringslivsfrågor. 
 
Näringslivsrådet, där kommunens företagarorganisationer, träffas fyra-sex gånger/år. 
Vid träffarna informerar Hässleholms kommun om aktuella frågor, lyfts prioriterade 
frågeställningar från företagsorganisationer samt diskuteras och initieras nya strategiska 
projekt. Tillväxtavdelningen vid kommunledningsförvaltningen är sammankallande och 
håller i mötena. Vid mötena kommer näringslivsprogrammets fokusområden och insatser 
att löpande följas upp. Vid behov tas dialog om ändring och komplettering. I 
näringslivsrådet är följande organisationer representerade: 
 

• Entreprenörsforum Hässleholm 
• Företagarna i Hässleholm 
• Företagarna i Vinslöv 
• Hesslecity 
• Hässleholms Affärsnätverk 
• Hässleholms företagargrupp 
• Hässleholms Hantverk & Industriförening 
• LRFs kommungrupp Hässleholm 
• Nyföretagarcentrum Hässleholm. 
• Hässleholms kommun: kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektör samt 

tillväxtavdelningen   
  

Fortsatt arbete 
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Genomförande av näringslivsprogrammet och dess kommande handlingsplaner kommer 

att redovisas samt följas upp löpande vid sammanträden i näringslivsrådet. Uppföljning 

och lärande en viktig del av Hässleholms kommuns utvecklingsinsatser. Den årliga 

planeringen och uppföljningen av näringslivsprogrammet kommer att följa Hässleholms 

kommuns planerings- och uppföljningsprocess. I kommunens delårs- och 

helårsuppföljning av verksamhet kommer åtgärder och aktiviteter som berör 

näringslivets och dess förutsättningar att beskrivas. Nämnderna, förvaltningarna och 

bolagen inom kommunkoncernen redovisar åtgärder och aktiviteter samt resultat i 

delårsrapporter och årsredovisning.  

 

Kommunledningsförvaltningen och dess tillväxtavdelning håller samman uppföljning av 

näringslivsprogrammets genomförande. Redovisning sker till kommunstyrelsen 

respektive kommunfullmäktige i samband med delårsrapporter och årsredovisning. 

Programmet kommer att revideras och kompletteras vid aktuella och tillkommande 

behov. Kommunstyrelsens arbetsutskott har utgjort styrgrupp under framtagandet och 

föreslås fortsatt att ha denna funktion under programmets genomförande 

Kommunstyrelsen föreslås att ges i uppdrag att besluta om antagande av handlingsplaner 
samt revideringar och tillägg i näringslivsprogrammet.  

Uppföljning 
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Denna rapport har tagits fram av tillväxtavdelningen under våren 2021-vintern 2022 som 

underlag i arbetet med ett nytt näringslivsprogram för Hässleholms kommun. Rapporten skildrar 

både dagsaktuella ögonblicksbilder och historiska utvecklingsmönster över förhållanden och 

faktorer som är direkt kopplade till näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt i kommunen i relation 

till framför allt Skåne och riket. Rapporten bygger utifrån olika källor och data, utöver 

Hässleholms kommun däribland Statistiska Centralbyrån, Region Skåne, Tillväxtverket och 

Arbetsförmedlingen för att nämna några.  

 

 

Rapporten är indelad i fyra kapitel. I första kapitlet presenteras omvärldstrender som har 

påverkan på lokal näringslivsutveckling. Kapitel två presenterar en nulägesanalys över 

Hässleholms kommun där aktuella och historiska utvecklingsmönster över faktorer kopplade till 

näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt i kommunen i relation till framför allt Skåne och riket 

framställs. Det tredje kapitlet, Företagens förutsättningar och behov, fokuserar på några av de 

faktorer och förutsättningar som frekvent lyfts av Sveriges företag för att bedriva sin verksamhet 

utifrån etablerade undersökningar. Rapporten avslutas med en sammanfattning av analysens 

slutsatser. 

  

Inledning och syfte 

Disposition och läsanvisningar 
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I detta kapitel presenteras ett par aktuella omvärldstrender. Hässleholm är, precis som alla 

kommuner och regioner, beroende och påverkade av utvecklingen i vår omvärld. Ett 

näringslivsprogram för Hässleholm behöver ta hänsyn till omvärldstrender som enligt olika 

analyser bedöms påverka näringslivets utvecklingsförutsättningar. 

 

Investeringar i digitala verktyg och insatser för samhällets sektorer, såväl privat som offentlig, 

öppnar upp för nya möjligheter i samhällsutvecklingen. För näringslivet är dessa typer av insatser 

viktiga för att på lång sikt öka lönsamheten, t.ex. genom effektiviseringar (via digital- och 

automatisering av arbetsuppgifter), och nå ut med sina tjänster och produkter på en bredare 

marknad. 

Digitalisering ger också ökad sårbarhet exempelvis nya “hackerattacker” som kan påverka och 

slå ut företag, butiker, kommuner, regeringars digitala plattformar. Det kräver att näringsliv och 

offentligsektor behöver ligga ett steg före i digitala säkerhetssystem för att minska sårbarheten.  

Områden som vård, service, konsumtion, utbildning och underhållning har blivit alltmer 

åtkomligt med hjälp av digitaliseringens framfart och minskat avstånden mellan människor och 
platser. E-handel, självkörande fordon och obemannade butiker är några exempel som kommer 

bli allt vanligare i vardagen framgent. Även möjligheten till distansarbete har möjliggjorts i allt 

högre utsträckning – inte minst under pågående pandemi – genom digitala innovationer och ser 

ut att bli ett allt vanligare inslag framöver, vilket fortsättningsvis kommer påverka människors 

pendlingsbehov och efterfrågan på kontorsytor (läs mer om detta under distansarbete).  

Under pandemin har även behovet av god digital uppkoppling aktualiserats för såväl arbetsgivare 

som arbetstagare. Idag råder fortfarande stora brister gällande bredbandsutbyggnaden i Sverige. 

Utanför tätorterna ligger utbyggnaden av bredband i Sveriges län på mellan 31-81 procent. I 

tätorter ligger genomsnittet på 85 procent och utanför tätorter på 57 procent. Tillgången till 

bredband i Skåne avviker vagt från det nationella genomsnittet, med 83 procent inom tätort eller 

småort och 52 procent utanför tätort. I Hässleholms kommun ligger utbyggnaden på 61 procent 

inom tätort och endast 33 procent utanför tätort1. 

 

 

Covid-19-pandemin under 2020/2021 ledde till ett betydande ökat hemarbete för Sveriges 

befolkning.  Kommer detta att bestå även efter pandemin och i så fall i vilken utsträckning? 2. 

I en rapport från WSP (2021) studerades det närmare på vilka yrken och hur stor andel av 

kommunens arbetsställen som kan genomföras på distans, d.v.s. var dessa yrken är lokaliserade. 

Utifrån WSPs undersökning framgår att ungefär 1,3 miljoner arbetstagare (av 4,6 totalt i Sverige) 

 
1 PTS (2021). 
2 WSP 2021. 

Kapitel 1: Trender och omvärldsanalys 
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har yrken där distansarbete framgent är en möjlighet. Överlag är möjligheten till distansarbete 

främst kopplade till olika former av tjänstemannayrken (företagstjänster, information och 

kommunikation, offentlig förvaltning), som i mångt och mycket är överrepresenterade i 

storstadsregioner. Solna – med 56 procent av arbetsstyrkan – är den kommun i Sverige som enligt 

undersökningen har störst andel (tänkbara) distansarbetare i Sverige. I Hässleholms kommun är 

motsvarande siffra 21 procent och kommunen hamnar därmed på plats 77 i landet utifrån hur 

stor andel av arbetsstyrkan som kan utföras på distans. Kartläggningen visar att främst 

kommuner i och i anslutning till storstäder som är ”riskexponerade” för ett ökat distansarbete. 

Förutom Solna, som nämnt ovan, ligger kommuner som Sundbyberg, Mölndal, Malmö, Lund, 

Göteborg, men också centralorter som Linköping och Uppsala3. Bland yrken där distansarbete är 

mindre troligt hör bl.a. handel, hotell- och restaurang, vård- och omsorg och utgör alla en viktig 

del i stadskärnor. Byggverksamhet, tillverkning och transport är också branscher där 

distansarbete är mindre troligt att genomföras, med undantag av tjänster kopplade till 

huvudkontor som inte sällan är lokaliserade i storstäder. Från WSPs undersökning noteras att 40 

procent av sysselsättningen i stadskärnorna – i genomsnitt – sker inom branscher där 

distansarbete är möjligt, helt eller delvis. Kvoten mellan dag- och nattbefolkning (hur många 

arbetsplatser kontra hur många som bor i stadskärnan) är i detta avseende en parameter som 

lyfts av WSP som en central indikator för att mäta hur beroende stadskärnorna är av 

arbetsplatser. Städer som Uppsala, Umeå, Växjö, Kalmar och Helsingborg är städer som har en 

relativt stor dagbefolkning jämfört med nattbefolkning. Eslöv, Landskrona och Ängelholm är tre 

skånska städer med en mindre dagbefolkning jämfört med nattbefolkning. I Hässleholm är kvoten 

mellan dag- och nattbefolkning ca. 1,3, vilket alltså innebär en vagt större dagbefolkning än 

nattbefolkning. Som WSP understryker finns det fog för att tro att städer och stadskärnor med 

stor dagbefolkning i relation till nattbefolkning är mer ”utsatt” för ett ökat distansarbete. 

Distansarbetet kommer inte enbart medföra effekter på själva arbetsplatserna, utan kan också – 

som rapporten understryker – komma att påverka städer och samhällen. Ett förändrat 

rörelsemönster till följd av ökat hemarbete, leder till utmaningar för såväl kommuner som städer 

när användningen och efterfrågan av kontors- och arbetsytor avtar. Om befolkningen i allt högre 

grad, som en följd av ökat distansarbete, rör sig ifrån stadskärnorna har detta också en inverkan 

på serviceutbudet i städerna, t.ex. gallerior, restauranger, caféer, handel m.m. WSP lyfter i sin 

rapport att de lägre priserna på kontorsytor som det ökade hemarbetet troligen medför, kan 

komma att leda till att företag, som tidigare inte hade råd att ha ett kontor i stadskärnorna, nu 

flyttar in i centrum men på en mindre yta. Motsvarande kommer detta leda till att kontor längre 

ut från staden sjunker i attraktivitet. För kommuner i angränsning till större städer kan en ökad 

tolerans för pendlingstid, följt av ett ökat hemarbete, innebära ett uppsving för bostäder i dessa 

kommuner och städer och därmed påverka efterfrågan på dagligvaror, handel och annan 

vardagskonsumtion och tjänster. 

Det är sannolikt att distansarbete fortsatt – om än inte i lika hög utsträckning som under 

pandemin – kommer att få effekter på bostadsplanering och infrastrukturen. En ökad efterfrågan 

på bostäder längre bort från större städer ställer krav på bostadsplanering och bostadsutveckling 

framgent. Med färre arbetstagare som pendlar varje arbetsdag påverkas behovet av nya vägar 

och järnväg, men även kollektivtrafiken och transportsystemet som helhet. Handeln i 

stadskärnorna – som redan före pandemin hade det tufft genom konkurrens från framför allt e-

 
3 Älmhult ligger också högt upp på listan. En tänkbar förklaring som lyfts i detta avseende är att denna 
relativt stora andel rör sig om huvudkontorsfunktioner kopplat till IKEA. 
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handeln – kan komma att få det än mer tufft om allt färre människor under vardagar befinner sig 

i stadskärnorna. 

 

 

Allt fler av de nya jobb som skapas är mer kompetensintensiva, d.v.s. kräver mer utbildning och 

specialisering, än de arbeten som ”försvinner” från arbetsmarknaden4. Antalet anställda inom 

tillverkningsindustrin i Sverige sjunker successivt samtidigt som antalet inom servicesektorn 

fortsätter att öka. I Skåne bedöms sysselsättningen öka relativt kraftigt inom hushållstjänsterna 

(vilket innefattar skola, vård, hotell och restaurang etc.), samtidigt som antalet anställda 

tillverkningsindustrin bedöms minska fram till år 5. 

Automatisering av arbeten och arbetsuppgifter och risken att arbetstillfällen därmed försvinner, 

har enligt OECD6 överskattats.  OECD anser att yrken kommer att förändras – t.ex. genom 

datadriven kundtjänsteservice i företag och i offentliga verksamheter – vilket kommer att 

innebära ökad konkurrens och efterfrågan om specialiserad kompetens. Dessa trender indikerar 

på att betydelsen och behovet av tillgången till rätt kompetens för företag och organisationer 

kommer att fortsätta bli allt viktigare. 

 

 

Under åren 1997-2008 var det främst fyra län som hade en nettoinflyttning: Stockholm, Västra 

Götaland, Skåne och Halland. Stockholm hade under åren inpå IT-kraschen vid millennieskiftet 

därefter en nettoutlyftning som trots det inte kom att förändra urbaniseringsmönstret i landet i 

stort. Under åren 2008-2015 upplevde så även Västra Götaland ett skifte till nettoutflyttning 

parallellt med en ökad inflyttning till Östra Mellansverige. De senaste sex åren har denna trend 

stärkts än mer och inte minst under pandemin. Allt fler väljer att bosätta sig i kommuner nära 

storstäder. Under 2020 låg de fem kommuner med högst nettoinflyttning med pendlingsavstånd 

från Stockholm: Norrtälje, Uppsala, Österåker, Västerås och Enköping. Under pandemiåret 2020 

upplevde även regioner med relativt svag befolkningsökning ett förbättrat läge. Stockholm 

förlorade 5 600 personer till andra län under 2020, vilket också var mest i absoluta tal. Även 

Västra Götaland upplevde en ökad nettoutflyttning under året. Nettoinflyttningen ökade däremot 

mest under året i Skåne, följt av Uppsala och Södermanlands län7.  

Sett till åldersgrupper är unga (personer mellan 20-30 år) som de mest flyttbenägna i landet. 

Knappt hälften av alla som flyttar över länsgränser görs av denna åldersgrupp och ytterligare en 

fjärdedel utgörs av åldersgruppen 30-39 och 0-4 år. Nettoinflyttningen bland unga (20-30 är) 
sker än främst till storstadsregionerna (inkl. Uppsala län). Trots det upplevde Stockholms län 

 
4 Nordiskt nätverk för vuxnas lärande 2020, s. 25. 
5 Region Skåne 2016. 
6 Ljubica Nedelkoska och Glenda Quintini (2018) Automation, skills use and training. OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers No. 202. https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-
en.pdf?expires=1626357696&id=id&accname=guest&checksum=5C5ECC1343B4A19DA7D5C549CEF785
9E [Hämtad 2021-06-15]. 
7 Nordea 2021. 

Tillgång till kompetens blir allt viktigare 

Flyttmönster 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-en.pdf?expires=1626357696&id=id&accname=guest&checksum=5C5ECC1343B4A19DA7D5C549CEF7859E
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-en.pdf?expires=1626357696&id=id&accname=guest&checksum=5C5ECC1343B4A19DA7D5C549CEF7859E
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-en.pdf?expires=1626357696&id=id&accname=guest&checksum=5C5ECC1343B4A19DA7D5C549CEF7859E
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-en.pdf?expires=1626357696&id=id&accname=guest&checksum=5C5ECC1343B4A19DA7D5C549CEF7859E
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under pandemiåret för första gången även en nettoinflyttning bland de yngsta i denna 

åldersgrupp (20-24 år). De höga bostadspriserna tros vara en viktig förklaring till detta, varpå 

orter i kommuner i angränsning till Stockholm ses som en möjlighet i stället. I åldersgrupperna 

över 30 års ålder svarar Stockholm och Västra Götaland för i stort sett all nettoutflyttning. 

Återigen lyfts de höga bostadspriserna som en viktig förklaring till detta och att fler barnfamiljer 

väljer att lämna storstäderna. Från Stockholm flyttar ungefär hälften av utflyttningsströmmen till 

Östra Mellansverige. Även Norrlandslänen fick ett uppsving under 2020 bland 30-39 åringarna8. 

Trots relativt många flyttningar, är befolkningsförändringarna jämförelsevis små. 2020 gjordes 

570 000 omflyttningar mellan kommuner med ett flyttöverskott på 25 000 personer. Som lyfts av 

Nordea, visar dessa siffror att det finns stor potential för kommun och region att lyckas få en 

större andel att bli i regionen, varpå aktiva strategier om att locka fler till kommunen torde vara 

mindre produktiva än omvänt. Befolkningsomsättningen påverkar såväl kompetensfrågor som 

den lokala ekonomin i stort. En hög befolkningsomsättning innebär hög aktivitet på 

bostadsmarknaden vilket leder till större behov för bostadsbyggande. Hur mycket som byggs och 

befolkningsomsättningstender (nettoinflyttning) tycks samvariera. Uppsala är det län med högst 

befolkningsomsättning, medan storstäderna ligger i botten9. 

 

 

Ambitionen om ett nettonollutsläppsmål för koldioxid till år 2050 har framhållits och betonats 

bland flera industriländer och även företag åtar sig allt större målsättningar. Sveriges mål är 

uppsatt till 2045 och inom EU har EU-kommissionen satt som främsta mål att Europa ska bli 

världens första klimatneutrala världsdel till år 2050. Utvecklingen mot förnybar energi och andra 

åtaganden innebär kostnader på kort sikt, men öppnar upp för innovation, tillväxt och 

affärsutveckling på längre sikt. Vägen mot förnybar och nya energiförsörjningsinnovationer 

intensifierar den globala konkurrensen om nödvändiga resurser, däribland litium, kobolt och 

grafit10. 

 

 

Kopplat till det växande globala engagemanget mot klimatet vänds så även blicken allt mer mot 

den gröna näringen och naturen, ur flera olika perspektiv. En sådan trend som lyfts bland flera 

prognosmakare är det ökade intresset för naturturism och hållbara resor. 

I en rapport från Visit Sweden i samarbete med Foresight Factory, Trendrapport Naturturism 

2020, lyfts fem övergripande och högaktuella trender kopplat till naturturismen11: 

1. Semestern som en tid för personlig utveckling 

- Resenärer söker sig allt mer ifrån en semester och fritid förknippad med vila och 

återhämtning till en tillvaro kantad av utmaningar och aktiviteter. Allt fler söker 

 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 KPMG 2021. 
11 Visit Sweden 2020. 

Gröna investeringar och klimatkrisen 

Växande intresse för naturturism 



   
 

 
9 
 

 

därför efter en semester och fritid där den personliga utvecklingen står i centrum, 

t.ex. upplevelser, äventyr och utmaningar. Rapporten noterar att knappt hälften 

av de globala konsumenterna semestrar för att lära sig något nytt. Närheten till 

naturen och lokalbefolkningen är en stark dragningskraft i detta avseende. 

2. Soft Adventure 

- En s.k. ”Soft Adventure” innefattar aktiviteter och upplevelser i kombination med 

god komfort, service och god mat i naturmiljöer. Resenärer efterfrågar allt mer 

resor till ”outforskade” platser och unika naturupplevelser samtidigt som de 

också lyfter vikten av säkerhet och bekvämlighet 

3. Längtan till naturen och äkta upplevelser  

- Denna trend noterar rapporten har ökat de senaste tio åren. Äkthet i detta 

avseende hänger ihop med första trenden, och avser närheten med natur, 

lokalbefolkning och lokala kulturen. Allt fler efterfrågar miljöer med ”digital 

detox” – d.v.s. en avskärmning från digital uppkoppling och teknologi – varefter 

vistelser i naturen och utomhusaktiviteter allt mer efterfrågas. Hälften av globala 

konsumenter lyfter utomhusaktiviteter som värdefulla. 

4. Holistisk hälsa 

- Konsumenter och resenärer fokuserar allt mer på hållbar livsstilsförhållanden 

och har anammat en ökad kännedom om vikten av att leva än mer hälsosamt. I 

takt med att hållbarhet och miljöfrågor alltmer förknippas med hälsa växer 

konsumenternas betalningsviljor för miljövänliga alternativ. Återigen är vistelser 

i naturen – i detta avseende – således ett växande intresse hos resenärer och 

konsumenter. 

5. Engagemang som strävan 

- Rapporten lyfter att utifrån flera undersökningar som gjorts är det mycket som 

pekar på att konsumenter alltmer tror att hållbarhetsfrågor blir allt viktigare efter 

pandemin. Globalt säger 2 av 3 att ett ökat hållbarhetsbeteende är viktigt för 

företag, 2 av 3 förutspår att det kommer vara viktigare än tidigare att minska 

användning av engångsplast och 7 av 10 bedömer att de kommer lägga större 

kraft på att minska sin enskilda miljöpåverkan i vardagen. 

I rapporten understryker Visit Sweden dessutom att pandemin bidragit till den ökade efterfrågan 

och begär kring individuell och ”planetarisk” hälsa varpå en ökad efterfråga kring naturturism 

och hållbara resor förväntas stärkas än mer. 
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Enligt SKR:s Kommungruppsindelning från 201712 så ingår Hässleholms kommun i 

klassificeringen Mindre stad/tätort, som mer specifikt karaktäriseras av ”kommuner med minst 

15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största tätorten”. Vid årsskiftet 2021/2022 uppgick 

Hässleholms kommuns befolkning till 52 309 invånare, vilket är en ökning med 299 personer 

jämfört med föregående år. Hässleholm är en kommun som sedan 2001 kontinuerligt (med 

undantag för 2012 då befolkningen minskade med en (!) person och 2020) haft en ökad 

befolkningstillväxt. Sedan 2010 har antalet invånare i kommunen växt från 50 107 till 52 309, 

vilket är en ökning med 4,4 procent. 

 I Skåne Nordost-området – Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge – 

så uppgick befolkningen sammantaget till 195 555 personer i december 2021. Detta omfattar 

13,9 procent av Skånes befolkning (Skånes befolkning uppgick till 1 402 425 personer i december 

2021). 

 

 

Källa: Region Skåne (2021) 

 
12 Se SKR 2021. 

Kapitel 2: Nulägesanalys för Hässleholms kommun 

Befolkning och demografi 

Folkmängd och befolkningsutveckling 

Diagram: Befolkningsutveckling 1980-2020, index (år 1980 = index 100) 
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Befolkningsutvecklingen i Hässleholms kommun har relativt sett varit svagare än i Skåne och 

landet som helhet under de senaste decennierna (se diagram ovan). Sett till antal invånare har 

befolkningen i Hässleholms kommun under 2000-talet, ökat med 3 729 personer (≈7,7 procent) 

till dagens 52 309 personer. Denna utveckling kan jämföras med Skånes befolkningsutveckling, 

som under samma period ökat med 273 001 personer (24,2 procent) till 1 402 425 personer år 

2021. 

Antalet invånare födda utomlands inom övriga Norden, ökade i Hässleholms kommun med 45 

personer (5,3 procent) under åren 2002-2019. Inom samma period ökade antalet invånare födda 

i övriga Europa med 1 475 personer, motsvarande 73,2 procent. Antalet invånare födda i övriga 

världen, i sin tur, har under denna period i kommunen ökat med 3 311 personer, motsvararande 

en ökning med 321,5 procent. 

 

 

Källa: SCB 

Befolkningsutvecklingen sedan 2010 i Hässleholms kommun kännetecknas av en vagt ökande 

utflyttning sedan 2013. Därutöver noteras en oavbruten utveckling av ett minskade antal 

nyinflyttade i kommunen sedan 2016, vilket också, som nämnt ovan, är den främsta anledningen 

till att folkmängden minskade år 2020. Under 2021 noterades dock återigen en positiv 

nettoinflyttning i Hässleholm, då antalet inflyttade ökade respektive utflyttningarna minskade 

jämfört med 2020. Det är vanskligt att dra större slutsatser beträffande utvecklingen av antalet 

födda och avlidna i kommunen över tid. Under det senaste decenniet utläses dock inga större 

skillnader enligt statistik från SCB. 
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Diagram: Befolkningsutveckling i Hässleholms kommun, 2010-2021 
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Källa: SCB 

Hässleholms kommuns befolkning förväntas uppgå till 57 775 invånare år 2070, vilket skulle 

innebära en procentuell ökning på 10,4 procent. Enligt befolkningsprognoserna från SCB 

förväntas ett succesivt ökande inflyttningsnetto till kommunen fram till år 2045, som därefter 

stabiliseras kring ungefär strax under 100 personer årligen. Det årliga invandringsnettot 

förväntas öka vagt fram till år 2040 ungefär, för att därefter årligen minska vagt till år 2070. 

Hässleholms kommun förväntas vidare till år 2070 ha ett kontinuerligt negativt födelsenetto, 
d.v.s. fler personer som avlider kontra personer som föds. Befolkningsförändringen förväntas öka 

relativt kraftigt årligen fram till år 2048. Därefter noteras en något försvagad befolkningstillväxt 

– om än fortfarande positiv – som efter 2060 tar fart igen fram till år 2070. 
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Källa: SCB 

* Upphörd som tätort 2020. 

Hässleholms kommun har idag 17 tätorter inklusive centralorten (år 2020). Röke upphörde som 

tätort år 2020 samtidigt som Västra Torup återigen klassades som tätort 2015 (se tabell ovan). 

Sjörröd är den ort som under perioden ovan upplevt den största procentuella förändringen i 

befolkningstillväxt (119 procent). Därutöver är Hörja (som började klassades som tätort 2010), 

Ballingslöv och Hässleholm de orter som noteras med en tvåsiffrig procentuell befolkningstillväxt 

under perioden. 

 

 

Medelåldern i Hässleholms kommun år 2020 uppgick till 43,4 år och är därmed något högre än 

Sveriges medelålder på 41,4 år. 82,9 procent av Hässleholms kommuns invånare är födda i 

Sverige; en siffra som på riksnivå uppgår till 80 procent (Kommunsiffror SCB). 

  

Tabell: Befolkningen i Hässleholms kommuns tätorter, 2005-2020. 

Ort 2005 2010 2015 2018 2020 Förändring (%) 

Ballingslöv 321 310 328 362 361 12% 

Bjärnum 2 643 2 674 2 755 2 814 2 805 6% 

Emmaljunga 291 262 268 289 313 8% 

Finja 553 535 616 593 530 -4% 

Hässleholm 17 730 18 500 19 309 19 576 19 435 10% 

Hästveda 1 682 1 623 1 693 1 733 1 747 4% 

Hörja 185 193 206 197 211 14% 

Mala 228 217 230 223 223 -2% 

Röke* 243 219 204 207 184 -24% 

Sjörröd 672 1 077 1 169 1 313 1 470 119% 

Stoby 736 745 729 769 747 1% 

Sösdala 1 785 1 811 1 808 1 942 1 873 5% 

Tormestorp 1 044 1 050 1 043 1 034 1 051 1% 

Tyringe 4 573 4658 4 712 4839 4838 6% 

Vankiva 363 340 374 386 387 7% 

Vinslöv 3 865 3 984 3 989 4 116 4124 7% 

Vittsjö 1 691 1 665 1 787 1 854 1 796 6% 

Västra Torup 210 186 221 211 0% 

Befolkningssammansättning 



   
 

 
14 

 
 

 

Källa: SCB 

I jämförelse med Sverige och Skåne har Hässleholms kommun en något större andel äldre – 

framförallt i åldersspannet 50–80 år och framåt – bland invånarantalet. Därutöver noterar 

Hässleholms kommun för en mindre andel invånare i åldrarna 19–44 år, jämfört med Skåne och 

riket. Åldersgruppen 15–24 år den enda grupp som kontinuerligt minskat de senaste fem åren 

och störst minskning 2020 var inom åldersgruppen 45-54 år, som noterade en minskning med 

228 personer (3,4 procent). Störst ökning skedde inom åldersgruppen 75–84 år – en ökning med 

151 personer – och är också den enda åldersgruppen som de senaste fem åren upplevt en ökning 

varje enskilt år. 
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Diagram: Befolkningssammansättning Hässleholms kommun år 2020 med Skåne och 
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Källa: Region Skåne 

 

Källa: Region Skåne 

Diagram: Befolkning i Hässleholm 2020, fördelad på födelseregion 
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En genomgående befolkningstrend bland invånare födda i Sverige är att vi blir allt äldre. Andelen 

invånare födda utanför Norden är i jämförelse med andelen invånare födda i Sverige större i 

gruppen arbetsför ålder än andelen äldre. 

Den demografiska försörjningskvoten är ett värde som belyser antalet personer i åldrarna 0–19 

och de över 65 år i förhållande till antalet personer i arbetsför ålder, d.v.s. de mellan 20–64 år. Ju 

lägre värde, desto större är andelen personer i arbetsförälder i förhållande till andelen utanför 

arbetskraften. Rikets och Skånes genomsnittliga försörjningskvot låg 2021 på 0,771 respektive 

0,768. I Hässleholms kommun tenderar försnörningskvoten att vara högre och har gjort så under 

en längre tid. Under 2021 var försörjningskvoten i Hässleholms kommun på 0,859. I övriga Skåne 

är det i Malmö och Lunds kommun där försörjningskvoten är som lägst, 0,623 respektive 0,642, 

och i Simrishamn och Båstad kommun där försörjningskvoten är som högst, 1,105 respektive 

1,036. I jämförelse med övriga fem kommuner i nordöstra Skåne så är Hässleholms kommuns 

försörjningskvot bland de lägre och ligger i linje med Hörby och Kristianstad kommuns kvoter, 

medan övriga tre kommuner i samarbetet – Östra Göinge kommun, Bromölla kommun och Osby 

kommun – har något större försörjningskvoter mellan 0,922 och 0,94413. 

 

 

Källa: Kolada (2022) 

Den demografiska försörjningskvoten är enbart en uträkning utifrån 

befolkningssammansättningen. Försörjningskvoten tar inte i beaktande hur den faktiska 

sysselsättningen eller välfärdsproduktionen framskrider. Som ett exempel så tar kvoten inte 

hänsyn till det faktum att yngre under 20 år samt äldre över 65 kan vara i arbete. Motsvarande 

kan personer i arbetsför ålder, mellan 20-64 år gamla, både vara arbetslösa och stå utanför 

arbetskraften av olika anledningar. Det försörjningskvoten kan illustrera är att den kan ge en 

uppfattning om utmaningar i framtiden. I den bemärkelsen kan det vara av vikt att framhäva hur 

försörjningskvoten på nationell, regional och kommunal nivå utvecklats över tid de senaste 

decennierna. 

 
13 Regionfakta 2021. 

Diagram: Utvecklingen av den demografiska försörjningskvoten Hässleholm, Skåne och 
riket, 1998-2020 
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Tabellen nedan visar nettoinflyttningen i antal invånare till Hässleholm per år från 2010-2020 

från Skånes fyra största kommuner (sett till befolkning) samt det totala flyttningsnettot, inrikes, 

för perioden. 

 

Källa: MONA (Microdata Online Access) och SCB 

Utifrån tabellen noteras att nettoinflyttningen till Hässleholm från Skånes befolkningsmässigt 

största kommuner under åren 2010–2020 ständigt har varit negativ, med undantag för 2010 då 

inflyttningen från både Kristianstad och Malmö under året var större än utflyttningen till dessa 
kommuner. Den sammanlagda nettoinflyttningen från Skånes största kommuner under åren 

uppmäter till -1 608 invånare. Flyttningsnettot på total nivå, d.v.s. för samtliga kommuner i 

landet, har under samtliga år under perioden varit negativ med sammantaget -1 845 invånare. 

 

 

Hässleholms näringsliv består till stor del av små företag. Drygt 70 procent av kommunens cirka 

5 708 företag 2021 består av ensamföretag, utan anställda. Största privata arbetsgivare 

(arbetsställe i kommunen) är Bergendahl Food AB, Ballingslöv AB, Stoby Måleri och Backer AB. 

 

In- och utflyttning till kommunen 

Kommun/ 5 1 t Inrikes 
År Malmö Helsingborg Lund Kristianstad 

amman ag . 
(4 största kommuner) flyttnmgsnetto 

2010 7 -31 -12 43 7 -93 

2011 -20 -11 -21 -18 -70 - 121 

2012 -26 -22 -37 -53 -138 -106 

2013 -17 -11 -6 -18 -52 -89 

2014 -57 -52 -41 -129 -279 -203 

2015 -17 -56 -13 -36 -122 -90 

2016 -7 -37 -32 -36 -112 -291 

2017 -78 -18 -40 -42 -178 -215 

2018 -49 -12 -32 -75 -168 -215 

2019 -107 -54 -46 -121 -328 -228 

2020 -4 -54 -15 -95 -168 -194 

Summa -375 -358 -295 -580 -1 608 -1 845 

Näringsliv och företagande 

Branschstruktur 
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Alla juridiska former, huvudkontor och filialer. 

Källa: UC Selekt 

Under 2021 startades 378 nya företag och 131 valde att flytta sin verksamhet till Hässleholms 

kommun. Antalet företag i kommunen ökade under året från 5 571 till 5 708 företag (nystartade 

+ nyinflyttade företag – upphörda, utflyttade och företag försatta i konkurs) vilket innebar en 

nettoförändringsökning med 2,5 procent avrundat. Sedan 2015 är detta den största 

nettoförändringen av antal företag i kommunen. 

I kommunen fanns 70 utlandsägda arbetsställen 202114. Flest antal utlandsägda arbetsställen i 

Hässleholm – med tio arbetsställen vardera i kommunen – utgörs av Tyskland och Finland, följt 

av Norge (9 st.) och Nederländerna (8 st.). 

 

 
14 SCB:s källa för utlandsägande är koncernregistret, vilket innebär att företaget ägs till minst 51% av ett 
utländskt bolag. 
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SCB (Företagsregistret) 

En majoritet av de utlandsägda arbetsställena i Hässleholm består av företag mellan 1-19 
anställda (se tabell nedan). Enbart åtta företag utgörs av arbetsställen mellan 50-199 anställda, 

varav två av dessa har över 100 anställda. 

 

 

SCB (Företagsregistret) 
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Diagram: Utlandsägda arbetsställen i Hässleholm 2021, fördelade på ägarland 
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Tabell: Arbetsställen fördelade på ägarländer och antal anställda vid arbetsställe i 
Hässleholm år 2021 

Land 0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 Summa 
anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda 

Tyskland 1 3 2 1 1 2 0 10 
Förbundsrepubliken 

(DEJ 
Finland (FJ) 0 2 6 0 0 10 
Norge (NO) 1 2 3 1 1 0 9 

Nederländerna (NL) 2 2 0 1 2 0 1 8 
Danmark (OK) 1 3 0 2 1 0 0 7 

Luxemburg (LU) 0 2 1 2 0 0 0 5 
Frankrike (FR) 0 1 2 1 0 0 0 4 

Canada (CA) 0 0 0 1 0 1 1 3 
Österrike (A T) 2 0 0 0 0 0 0 2 

Cypern (CY) 0 1 0 0 1 0 0 2 
Storbritannien (GB) 0 0 0 1 0 1 0 2 

Italien (IT) 0 1 0 0 0 0 2 
Japan (JP) 0 0 1 0 0 0 2 

USA (US) 0 0 0 0 1 1 0 2 
Bermuda (BM) 0 0 1 0 0 0 0 
Schweiz (CH) 0 0 0 0 0 0 

Summa 7 18 17 11 9 6 2 70 
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I april 2021 hade kommunen 628 företag som exporterar och/eller importerar. Samtliga av dessa 

företag har sitt huvudarbetsställe i Hässleholms kommun har en import/export på mer än 1 kr.  

Inom koncerner så är det dock ofta förekommande att  all export samlas på ett bolag och import 

på ett annat.  

 

 

Källa: UC Selekt & SCB 

Diagrammet ovan visar de 231 företag som exporterar15, uttaget på branschnivå, med arbetsställe 

i Hässleholms kommun16. Tillverkning och handel är det två branscherna i kommunen som utgör 

den största delen av kommunens export. 

  

 
15 Av dessa 231 företag är det 55 stycken som enbart exporterar. 
16 I diagrammet är branscher med färre än fem exporterande företag exkluderade. 
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Källa: UC Selekt 

I förhållande till Skåne, har Hässleholm en betydligt större andel verksamma företag inom ”jord-

, skogsbruk och fiske” (25,6 procent, respektive 10,6 procent på Skåne-nivå). Inom 

”byggverksamheten” och ”tillverkning” är också andelen företag fler i Hässleholm än i Skåne, om 

än vagt. Andelen företag inom framförallt näringarna ”verksamhet inom juridik, ekonomi etc.” 

samt ”information och kommunikation” i Hässleholm är omvänt ansenligt färre än på regional 

nivå.  
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Källa: Improvera (2022) 

Jämfört med Sverige och större städer, har Hässleholms kommun 2021 en betydligt större andel 

arbetsställen inom ”jord, skog och energi”. Samtidigt har kommunen en mindre andel 

arbetsställen inom näringen ”tjänsteföretag”, ca. knappt tolv procentenheter färre jämfört med 

såväl Sverige som större städer. I övrigt – utifrån ovan nämnda branschkategorisering av 

näringslivet – skiljer sig inte branschfördelningen i Hässleholms kommun sig nämnvärt utifrån 

arbetsställen. 

  

Diagram: Alla arbetsställen på branschnivå i procent, 2021 
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Källa: SCB (RAMS) 

Jämfört med Skåne och riket skiljer sig Hässleholms kommuns branschstruktur – sett till andel 

sysselsatta – främst inom ”information och kommunikation”, ”företagstjänster” samt ”vård och 

omsorg”. Över 20 procent av andelen sysselsatta arbetade inom vård och omsorg 2020, vilket är 

lite drygt 4 procentenheter högre jämfört med Skåne som helhet. Övriga två är branscher där 

andelen sysselsatta i Hässleholms kommun är i betydligt färre än på regional och nationell nivå. 

Detta är också en bransch som sedan 2010 upplevt den tredje största minskningen av andelen 

sysselsatta i kommunen, -10 procent. Information och kommunikation sysselsatte en procent i 

Hässleholms kommuns 2020, vilket under samma år i Skåne och riket hamnade på drygt 4 

procent. Företagstjänster – en bransch som vuxit med hela 86 procent i kommunen sedan 2000 

– sysselsatte ca. 8 procent i Hässleholm, medan den i Skåne och riket stod sig något starkare och 

sysselsatte ca. 12 procent respektive samma år. 

Antal sysselsatta inom tillverkningsindustrin har under en längre period minskat kraftigt i hela 

landet. Denna trend har varit påtaglig i Hässleholms kommun, som under åren 2010–201917, 

upplevt en minskning av antalet sysselsatta i branschen i med 675 personer (motsvarande -22 

procent). I Skåne har andelen sysselsatta inte minskat lika kraftigt under samma period (en 

minskning med 7 003 sysselsatta, motsvarande -11 procent), men är likväl den enda branschen i 

Skåne som inte vuxit under perioden. Motsvarande observeras en kraftig tillväxt av antalet 

sysselsatta – såväl nationellt som regionalt – inom företagstjänster, hotell- och restaurang och 

handel under de senaste decennierna. 

 
17 P.g.a. införande av ny tidsserie 2019 går det inte att dra jämförbara förändringar t.o.m. 2020. Se 
efterföljande diagram. 
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Branscherna “vård och omsorg; sociala tjänster” (med 4 624 sysselsatta), “handel” (med 3 278 

sysselsatta) och “utbildning” (med 2 646 sysselsatta) var de branscher som 2019 sysselsatte flest 

antal personer i Hässleholms kommun. Under åren 2000–2019 har den största tillväxten av antal 

sysselsatta skett inom ”energiförsörjning; miljöverksamhet” (+86 procent), ”företagstjänster” 

(+86 procent), samt ”fastighetsverksamhet” (+58 procent). 

 

 
Källa: SCB (RAMS) 

Förändringen i antal sysselsatta på branschnivå under det senaste decenniet skiljer sig åt mellan 

Hässleholms kommun och Skåne inom flertalet näringar. I Hässleholm har man framförallt inom 

”jord-, skogsbruk och fiske” och ”transport och magasinering” vuxit betydligt mer, procentuellt, 

jämfört med Skåne i antal sysselsatta under åren 2010–2019. Motsvarande har den procentuella 

ökningen inom ”byggindustri”, ”handel”, ”hotell och restaurang” och ”personliga och kulturella 

tjänster” under samma period inte varit lika stark i Hässleholm som i Skåne. Inom två näringar – 

information och kommunikation samt finans- och försäkringsverksamhet – har antalet 

sysselsatta minskat i kommunen, men ökat på regional nivå under samma period. Som tidigare 

nämnt har antalet sysselsatta inom tillverkningsbranschen under en längre period minskat i hela 

landet; en trend som varit mer påtaglig i Hässleholm (en minskning av antal sysselsatta med -22 

procent) under det senaste decenniet än vad den har varit i Skåne (-11 procent). 
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Källa: SCB 2022 (Bearbetad av Region Skåne) 

En SNI-kod är en femsiffrig kod som beskriver den verksamhet företaget bedriver. I SNI 2007 – 

Standarden för svensk näringsgrensindelning som används för att klassificera företag och 

arbetsställen – förekommer 21 avdelningar (A-U) som i nedåtgående led utgörs av huvudgrupper 

(tvåsiffrig SNI-kod, 88 st.), grupper (tresiffrig SNI-kod, 272 st.), undergrupper (fyrsiffrig SNI-kod, 

615 st.) och slutligen detaljgrupper (femsiffrig SNI-kod, 821 st.). 

Under 2020 fanns det 316 SNI-koder (femsiffrig nivå) representerade bland Hässleholms 

kommuns näringsliv. Branschbredden i Skåne toppas av Malmö (585 st.) och Helsingborg (497 

st.), följt av Kristianstad (428 st.) och Lund (412 st.). 

 

 

Besöksnäringen är en sektor som genererar branschöverskridande konsumtion, däribland inom 

hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag. Att därför enhetligt 

klassificera besöksnäringen är vanskligt. Genom UC Selekt har vi valt att granska besöksnäringen 

utifrån tre olika huvudkategorier: Äta (restauranger, café, bar etc.), Göra (museiverksamhet, 

uthyrning av sportutrustning etc.) och Bo (hotell och logi). 

Branschbredd 

Figur: Branschbredd i Skåne 2020 
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Per den 7 juni 2021 hade Hässleholms kommun: 

• 100 företag inom kategorin Äta. Detta innefattar företag på utvalda registrerade 

huvudgrupper inom SNI-avdelningen ”I Hotell- och restaurangverksamhet”. 

• 267 företag inom kategorin Göra. Detta innefattar företag på utvalda registrerade 

huvudgrupper inom SNI-avdelningarna: 

o N Uthyrning 

o R Kultur, nöje och fritid 

o S Annan serviceverksamhet 

• 22 företag inom kategorin Bo. Detta innefattar företag på utvalda registrerade 

huvudgrupper inom SNI-avdelningen ”I Hotell- och restaurangverksamhet”. 

Totalt har Hässleholms kommun därmed 389 registrerade företag inom besöksnäringen. Detta 

motsvarar 6,9 procent av kommunens näringsliv. Motsvarande statistik för Skåne och riket – 

utifrån denna kategorisering – är 10,4 procent respektive 10,3 procent. Besöksnäringens andel 

av näringslivet är i Hässleholm drygt 3 procentenheter mindre i såväl Skåne som nationellt18. 

 

 

Källa: UC Selekt 

  

 
18 UC Selekt 
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Källa: Region Skåne 

Nivån på nyföretagandet i Skåne placerar sig över lag högt i landet. Såväl Hässleholms kommun 

som Skåne har en högre andel företagare av de sysselsatta än riket. 8,6 procent av de sysselsatta 

försörjde sig år 2019 som företagare i kommunen, respektive 8,4 procent i Skåne. Motsvarande 

siffra i riket var då 7,9 procent. I förhållande till befolkningens storlek, har Skåne under de senaste 

åren hamnat i topp 3 beträffande nyföretagande. Under 2016 var nivån på nyföretagandet dock 

under riksgenomsnittet, trots att Skåne det året placerade sig på en sjätteplats bland Sveriges 

samtliga län. Detta har sin förklaring i Stockholms höga nivå av nyföretagande som därutav drar 

upp genomsnittsnivån i landet. Nyföretagandet i både Skåne och Hässleholm har sedan 2014 

sjunkit successivt. Region Skåne lyfter den senaste tidens högkonjunktur som en tänkbar 

förklaring till denna trend. En stark utveckling på arbetsmarknaden gör det lättare för den 

enskilde att hitta ett arbete, vilket därmed medför till att nivån på nyföretagandet sjunker. I 

sviterna av covid-19-pandemin och den ekonomiska lågkonjunktur som den medbringat, finns 
det historiska belägg för att nivåerna återigen stiger till följd av den svaga utvecklingen på 

arbetsmarknaden. 

Nyföretagandet i Hässleholm har under den senaste perioden legat under nivån för antalet nya 

företag per 1000 invånare i såväl Skåne som i landet. 2020 startades 10,1 nya företag per 1 000 

invånare mellan 16-64 år i Hässleholm. Denna nivå kan jämföras med 11,6 företag i landet och 

11,9 företag i Skåne under samma år. 

 

Nyföretagande och aktiva företagare 

Diagram: Andel företagare av sysselsatt befolkning, 16-64 år, efter boenderegion, 2008-
2020 
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Vid årsskiftet 2020/2021 fanns det 116 elever i Hässleholms kommun som driver UF-företag och 

är folkbokförda i kommunen. Inom denna grupp (hemkommun) kan alltså eleverna gå på en skola 

utanför kommunens gränser. 84 elever driver UF-företag på HTS i Hässleholms kommun. Utifrån 

hemkommun, är det tio kommuner i Skåne med fler UF-elever och nio kommuner med fler elever 

utifrån skolkommun. 

 

 

Källa: Ung Företagsamhet Skåne 

 

 

På nationell nivå är bruttonationalprodukt (BNP) ett vanligt förekommande mått för att mäta ett 

lands ekonomiska utveckling. BNP mäter det sammanlagda värdet av ett lands varor och tjänster 

som produceras under ett år. För att mäta den ekonomiska utvecklingen på regional nivå är den 

regionala motsvarigheten till BNP, bruttoregionalprodukten (BRP), ett av många nyckeltal att 

använda sig av. BRP mäter alltså det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som 

produceras i en region under ett år och kan även skalas ned till kommunnivå. BRP är ett av många 

värden där syftet är att urskilja den ekonomiska utvecklingen i en region. 
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Källa: SCB (Regionalräkenskaperna) 

Utvecklingen av BRP i Skåne har sedan 2007 – i förhållande till rikets utveckling – varit något 

sämre. Som illustreras i diagrammet drabbades Skåne hårt under finanskrisen 2008 och har inte 

lyckats hämta in den skillnaden som då uppstod. Blickar vi från ett längre tidsperspektiv (2000-

2020) är utvecklingen mer likartad. 
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Källa: SCB (Regionalräkenskaperna) 

Sedan nedgången 2007, har utvecklingen av bruttoregionalprodukten per capita i Skåne varit 
lägre än rikets utveckling. Hässleholms kommun följer Skånes utveckling i stort med ett fåtal år 

av lägre tillväxt. En förklaring till Skånes lägre takt av tillväxt beror på den relativt sett högre 

befolkningsökningen i regionen.  

  

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

In
de

x

År

Hässleholm Skåne Riket

Diagram: Utveckling av BRP per invånare, index (år 2008 = 100) 



   
 

 
31 

 
 

 
Källa: SCB (Regionalräkenskaperna) 

2019 uppgick Hässleholms kommuns bruttoregionalprodukt per invånare till 332 458 kr och 
har sedan 2008, i rörliga priser, ökat med 29,1 procent. Denna ökning kan jämföras med Skånes 

29,8 procent, och rikets 32,7 procent under samma period (se diagram ovan). 

 

 

Produktiviteten i detta avseende definieras som bruttoregionalprodukten dividerat med antalet 

sysselsatta. Nyckeltalet ämnar visa värdet som produceras av varje sysselsatt person. 
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Källa: SCB (Regionalräkenskaperna) 

I Skåne har det genomsnittliga värdet för de varor och tjänster som varje sysselsatt producerar 

under de senaste tjugo åren varit lägre än rikets genomsnitt (se diagram ovan). BRP per sysselsatt 

i Skåne 2020 uppgick till ca. 930 000 kr, vilket kan jämföras med rikets 985 000 kr. Efter 

finanskrisen 2008/2009 kan en viss växande och beständig skillnad mellan Skåne och rikets 

BRP/sysselsatt noteras. 
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Källa: SCB (Regionalräkenskaperna) 

Trots ett beständigt lägre genomsnittsvärde sedan 2000 i Skåne gentemot riket, följde 

produktivitetsutvecklingen i regionen rikets utveckling fram till finanskrisen. Efter finanskrisen 

har Skånes värdeminskning ännu inte lyckats komma återhämta sig till rikets utvecklingsnivåer 

(se diagram ovan). Rikets genomsnittliga svaga utveckling under 2020 – relativt Skånes 

utveckling – medförde till att Skånes produktivitetsutveckling sedan år 2000 nu närmar sig rikets 

procentuella utvecklingsförändring under perioden. 
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Källa: SCB (Regionalräkenskaperna) 

På kommunnivå noteras en ökning av BRP per sysselsatt under åren 2012-2019 (tidigare data på 
kommunnivå finns ej att tillgå) med 22,8 procent. Liknande utveckling har skett i Skåne (22,9 

procent) och riket (21,8 procent) under denna period (se diagram ovan). 

 

 

Förädlingsvärdet för en bransch är dess produktionsvärde minus branschens insatsvärde för 

brukning. Det aggregerade värdet av samtliga branschers förädlingsvärde (brutto) samt tillägg 

för nettot av produktskatter och subventioner utgör BNP till marknadspris. En branschs 

förädlingsvärde kan med fördel studeras på region- och kommunnivå i syfte att urskilja varje 

enskild branschs bidrag till det regionala/kommunala BRP (bruttoregionalprodukt). 

  

95

100

105

110

115

120

125

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

In
de

x

År

Hässleholm Skåne Riket

Diagram: Produktivitet, bruttoregionalprodukt per sysselsatt, index (år 2012 = 100) 

Förädlingsvärde 



   
 

 
35 

 
 

 

* Branscherna Utvinning av mineral (B) och Energi (D) är i detta diagram inte med p.g.a. sekretess på 

kommunnivå. 

Källa: SCB (Företagens ekonomi) 

Tillverkningssektorn, handeln, byggverksamhet och jordbruk, skogsbruk och fiske är – som 

noterat utifrån diagrammet ovan – fyra näringslivsgrenar i Hässleholms kommun som både 

utifrån jämförelse med Skåne och riket och dess totala bidrag, utmärker sig utifrån dess bidrag 

till det samlade förädlingsvärdet. Jämfört med Skåne och riket, där jord-, skogsbruk och fiske 

2019 stod för 2,7 respektive 2,2 procent av det totala förädlingsvärdet, stod branschen i 

Hässleholm för knappt det dubbla – jämfört med Skåne – motsvarande 5,3 procent. 

Tillverkningssektorn och handeln stod för 21 respektive 20,4 procent, vilket enskilt är en stor del 

av det aggregerade förädlingsvärdet, men är också jämfört med Skånes andel för 

tillverkningssektorn respektive rikets andel av handeln, betydande högre av det totala 

förädlingsvärdet inom båda segment. Vidare noteras byggsektorns procentuella andel av 

förädlingsvärdet i Hässleholm för drygt 15 procent, vilket är knappt fem procentenheter 

respektive knappt 6 procentenheter högre än sektorns bidrag till Skånes och rikets totala 

förädlingsvärde. 

Motsvarande noteras framför allt två branscher – i jämförelse med dess andel av näringslivets 

samlade förädlingsvärde i Skåne och riket – för en relativt låg andel av förädlingsvärdet i 

Hässleholms kommun: Information och kommunikation och juridik, ekonomi, vetenskap, teknik. 
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Även branscherna fastighetsverksamhet och uthyrning noteras för en relativt sett lägre andel av 

det samlade förädlingsvärdet i Hässleholms kommun. 

 

 

Källa: SCB (Företagens ekonomi) 

Studerar vi förädlingsvärdesutvecklingen per bransch noteras en än större skillnad mellan 

Hässleholm och Skåne. I Hässleholm har förädlingsvärdet inom branscherna utbildning, uthyrning 

samt kultur, nöje och fritid ökat mest (samtliga med över 100%) under åren 2007-2019. Jämfört 

med Skåne har dessa branschers procentuella utveckling varit avsevärt starkare. 

Vattenförsörjning och i viss mån fastighetsverksamhet och jord-, skogsbruk och fiske är ytterligare 

tre branscher där förädlingsvärdesutvecklingen varit starkare än i Skåne, procentuellt. Omvänt 

noteras en relativt svag utveckling i Hässleholm för tillverkning, informations- och 

kommunikationsverksamhet, vård och omsorg, samt annan serviceverksamhet. Även handel och till 

viss del hotell- och restaurang och verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik är tre 

branscher med modest förädlingsvärdesutveckling i förhållande till utvecklingen inom Skånes 

samlade näringsliv. 
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N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och…

P Utbildning
Q Vård och omsorg; sociala tjänster

R Kultur, nöje och fritid
S Annan serviceverksamhet

Utveckling i förädlingsvärde (%)
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Diagram: Förädlingsvärdesutveckling (%) per bransch, 2007-2019 
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Källa: SCB (Företagens ekonomi) 

Utvecklingen i förädlingsvärde i Hässleholm, procentuellt, har sedan 2007 varit lägre i både Skåne 

och riket. Sedan 2007 har förädlingsvärdet (i kronor) ökat med ca. 50 procent år 2019 i Skåne 

och riket, om än något lägre i Skåne. Nedgången under finanskrisen 2008/2009 var avsevärt 

kraftigare i Hässleholm och Skåne jämfört med riket. Medan nedgången i riket blev kortvarig och 

redan 2010 var tillbaka till 2007 års nivå, dröjde det till 2013 för förädlingsvärdet (i kronor) 

bland Hässleholms kommuns näringsliv att återhämta sig till 2007 års nivå. Som noterat i 

diagrammet har utvecklingen i Hässleholm inte varit lika stark som i Skåne och riket och 

skillnaderna har ökat över tid. 
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Källa: SCB (Företagens ekonomi) 

Tar vi hänsyn till förädlingsvärdet per arbetsställen noteras en liknande utveckling, om än 

djupare nedgång för samtliga under krisåren. För Skåne och riket noteras en utveckling på strax 

över 15 procent respektive knappt 20 procent under åren 2007-2019. Utvecklingen för 

Hässleholms kommuns näringsliv noteras för en femprocentig utveckling under samma period.  

 

 

 

Sysselsättningsgraden definieras som antalet sysselsatta i åldern 20–64 dividerat med hela 

befolkningen i samma ålder. Skåne län har lägst andel sysselsatta invånare av Sveriges län, men i 

en europeisk kontext är nivån, trots det, hög. Skånes, nationellt sett, låga sysselsättningsnivå är 

ingen nylig företeelse, utan sträcker sig till ett par decennier tillbaka i tiden, som redan på mitten 

av 80-talet var låg. Skånes sysselsättningsgrad låg 2019 på 77,0 procent samtidigt som den på 
riksnivå låg på 79,9 procent. Halland var det län i landet med högst sysselsättning 2019 med 83,4 

procent sysselsatta av invånarna mellan 20-64 år19. 

 

 
19 Region Skåne (2021a). 
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Diagram: Förädlingsvärdesutveckling (Förädlingsvärde/arbetsställe) Hässleholm, Skåne 

och riket 2007-2019, index (år 2007 = 100) 
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Källa: Region Skåne 

Sysselsättningsgraden i Hässleholms kommun har under de senaste två decennier varit högre än 

i Skåne och var även under större delen av 00-talet även högre än rikets. Efter finanskrisen 

2008/2009 – som följdes av ett kraftigt fall av sysselsättningsgraden i hela landet – har 

sysselsättningsgraden i Hässleholms successivt ökat igen. Ökningen har dock inte varit lika stark 

som i riket och medan nivån på sysselsättningsgraden i riket lyckades återhämta sig efter ca sju 

år (från 2007 till 2015), så har sysselsättningsgraden i Hässleholms kommun ännu inte 

återhämtat sig till nivåerna före 2007, året innan den globala finanskrisen bröt ut. 

Finanskrisen 2008/2009 påverkade främst sysselsättningen i kommuner präglade av en stor 

andel tillverkningsindustri – däribland Hässleholm – samt i orter med avstånd till större städer. 

Omvänt har den största sysselsättningsökningen sedan krisen huvudsakligen inträffat i större 

storstäder och orter med goda etableringsförutsättningar för tjänsteföretag. 

 

 

SKR tog 2017 fram en kommungruppsindelning där alla Sveriges kommuner placeras i nio olika 

grupper. Denna indelning har för avsikt att möjliggöra en rättvis jämförelse mellan kommuner 

där förutsättningarna är någorlunda jämförliga. Hässleholms kommun tillhör kommungruppen 

”Mindre stad/tätort” vilket avser ” kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare 

i den största tätorten” (SKR, 2019). Nedan visas ett diagram över sysselsättningstillväxten under 

1998-2020 med Skånes samtliga kommuner efter tillhörande kommunindelning. Kommunerna 

är färgade efter vilken regiondel de tillhör. 

 

Diagram: Förändring av sysselsättningsgrad (20-64 år) 1985-2020 
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Källa: Region Skåne 

Sysselsättningstillväxten i Hässleholm har under denna period varit lägre än i riket. Tillsammans 

med Kristianstad är Hässleholms kommun den kommun i Nordöstra Skåne där 

sysselsättningstillväxten varit högst. Inom samma kommungrupp är det enbart i Ystad kommun 

av de skånska kommunerna där sysselsättningstillväxten varit högre än i Hässleholms kommun. 

Övergripande noteras att kommunerna i nordöstra Skåne tillhör skaran med låg 

sysselsättningstillväxt i Skåne, däribland ett flertal med negativ utveckling under denna period. 

  

Diagram: Sysselsättningstillväxt i Sveriges kommuner mellan 1998-2020 för sysselsatta 20-
64 år efter arbetskommun 
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Källa: SCB (RAMS) 

Diagrammet ovan visar sysselsättningsutvecklingen i privat sektor för Hässleholm, Skåne och 

riket sedan 2004 indexerat. Sysselsättningsutvecklingen i privat sektor (AB och övriga företag) 

har sedan 2004 inte varit lika stark inom Hässleholmsbaserade företag jämfört med hur 

utvecklingen sett ut både på regional- och riksnivå. Under åren 2004-201820 har antalet 

verksamma i privat sektor i Hässleholm varit, i stort, oförändrad, efter ett stort tapp under 

finanskrisen som ännu inte hämtats upp. I Skånes företag har antalet sysselsatta under denna 

period ökat med ca. 23 procent, vilket också följer utvecklingen på riksnivå i stort (se diagram 

ovan). 2018 arbetade 12 085 personer (16-64 år) i privat sektor (AB och övriga företag) 

verksamma i Hässleholms kommun. 

  

 
20 P.g.a. införande av ny tidsserie 2019 går det inte att dra jämförbara förändringar t.o.m. 2020. 
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Diagram: Sysselsättningsutveckling i privat sektor 16-64 år (dagbefolkning) efter 
arbetsställets lokalisering 2004-2018, index (år 2004 = 100) 
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Källa: SCB (RAMS) 

I jämförelse med fem skånska kommuner med en befolkning i liknande storleksordning som 

Hässleholm, har sysselsättningsutvecklingen i privat sektor i Trelleborgs och Eslövs kommun 

varit likartad den i Hässleholm under 2004-2018. I Landskrona skedde en relativt stor nedgång i 

samband med finanskrisen, men har därefter erfarit en utveckling som idag ligger i linje med 

Skånes aggregerade tillväxt (se diagram ovan). I Kristianstad kommun har antalet verksamma 

(dagbefolkning) i privat sektor ökat något mer än i Skåne, och i Ängelholms kommun har antalet 

sysselsatta i privat sektor ökat med 43 procent, motsvarande ca. knappt 20 procentenheter högre 

än på Skånenivå under perioden nämnd ovan. 

 

 

Arbetslösheten i Hässleholms kommun – som andel av befolkningen 16-64 år – har sedan den 

globala finanskrisen 2008/2009 varit högre än i Skåne och riket. Under de första knappt tio åren 

på 00-talet var nivån, under stora delar, dock lägre än i Skåne och låg ungefär i paritet med 

riksnivån. Åren före finanskrisen låg arbetslösheten på strax över fyra procent i Hässleholms 

kommun. Arbetslösheten har därefter legat på en högre nivå, främst i Skåne och i Hässleholm. 
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Källa: Region Skåne 

Följt av en relativt hög nivå på strax under 9 procents arbetslöshet vid utgången av 2012, sjönk 

arbetslösheten gradvis i kommunen under nästkommande sex år, ned till omkring 7,5 procent 

under 2018. Konjunkturen började därefter att mattas av och redan under 2019 – ett år före 

covid-19-utbrottet – började arbetslösheten att stiga igen i landet. Arbetslöshetsutvecklingen i 

kommunen har under de senaste två åren, i stort, följt Skånes och rikets utveckling. 

Arbetslösheten under pågående pandemi ökar i hela landet och den relativa arbetslösheten i såväl 

Skåne som i Hässleholm ligger lite drygt 2 procentenheter högre än rikets arbetslöshet. Vid 

utgången av december 2021 var arbetslösheten 9,3 procent i Hässleholms kommun. 

  

Diagram: Utveckling av arbetslösheten per region, 2000-2021 (andel av befolkningen 16-64 
år) 
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Källa: Arbetsförmedlingen 

Utöver regionala skillnader avseende arbetslösheten, noteras även skillnader mellan män och 

kvinnor. I Hässleholms kommun har arbetslösheten bland kvinnor varit lägre än bland män under 

de senaste tjugo åren. En viktig förklaring, som bl.a. Region Skåne lyfter, är att kvinnor i större 

utsträckning väljer att vidareutbilda sig efter gymnasiet. Då fler kvinnor har eftergymnasial 

examen, underlättar det för kvinnor att komma in i arbete efter studierna samtidigt som de inte 

heller är registrerade som arbetssökande under studietiden. I Hässleholm har dock skillnaden 

mellan könen krympt de senaste åren. 

Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i kommunen låg i november 2021 på 12,8 procent och har 

under föregående tolv månader minskat med 1,7 procent. I Skåne låg ungdomsarbetslösheten vid 

samma tidsperiod på 11,1 procent (minskning med 3,2 procent under föregående tolv månader) 

och i riket på 8,9 procent (minskning med 2,8 procent under föregående tolv månader). 

Även arbetslösheten bland utrikes födda är hög i såväl Skåne som på kommunnivå. Under 2020 

ökade arbetslösheten i denna befolkningsgrupp från 18,9 till 20,2 procent i riket, vilket kan 

jämföras med 23,3 till 23,9 procent i Skåne. I Hässleholm har arbetslösheten bland utrikes födda 

under året varit än högre, men där den trots under pågående pandemi sjunkit från 27,2 procent 

till 25,9 procent under 2020. I november 2021 låg arbetslösheten bland utrikes födda på 17,8 

procent i riket, 21,3 procent i Skåne och 23,6 procent i Hässleholms kommun. 
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Diagram: Utveckling av arbetslösheten per region, 2019-2021 (andel av befolkningen 16-64 

år). 
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Utbildningsnivån i hela landet har ökat markant under de senaste decennierna och framförallt 

sedan utbyggnaden av högskolan efter 1990-talskrisen. De som kliver in på arbetsmarknaden har 

överlag en högre utbildningsnivå än de som lämnar när de går i pension och trots att antalet 

högskoleplatser idag inte ökar lika mycket som under tidigare perioder, så pekar prognoser på 

att den genomsnittliga utbildningsnivån bland befolkningen i förvärvsarbetande ålder kommer 

att fortsätta stiga under lång tid framöver, såväl lokalt, regionalt och nationellt. 

 

 

Källa: Region Skåne 

Utbildningsnivån i Skåne skiljer sig inte nämnvärt från rikets genomsnittliga nivå. 2020 hade 14,7 

procent av Hässleholms befolkning i arbetsförålder, 20-64 år, som högst en grundskoleutbildning. 

Vidare hade hälften av befolkningen i denna åldersgrupp högst en utbildning på gymnasial nivå. 

Vad gäller utbildning på högre nivå så hade 14,9 procent av befolkningen en kort 

högskoleutbildning på mindre än 3 år och 18,0 procent hade en lång högskoleutbildning på minst 

3 års studier. 0,3 procent av befolkningen hade en forskarutbildning. Jämfört med Skåne och riket 

har Hässleholms kommun en lägre andel högutbildade (minst 3-årig eftergymnasial utbildning) 

bland befolkningen och omvänt en högre andel av befolkningen som har såväl grundskola som 

gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå (se diagram nedan). 

 

Utbildning 

Diagram: Högsta utbildningsnivå för befolkning, 20-64 år, i Hässleholm 1990-2020 
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Källa: Region Skåne 

En genomgående trend i hela landet gällande utbildningsnivå är den högre andelen 

eftergymnasial utbildning bland kvinnor jämfört med män. En förklaring till denna trend som 

lyfts är att de traditionella kvinnodominerande yrkena inom offentlig sektor numera kräver en 

längre akademisk utbildning, vilket inte är lika vanligt bland de traditionellt mansdominerande 

yrkena. 2020 hade 12,3 procent av männen i Hässleholm minst en treårig högskoleutbildning 

eller en forskarutbildning. Bland kvinnorna hade motsvarande andel 24,6 procent minst en 

treårig högskoleutbildning eller en forskarutbildning.  

 

 

Av de bosatta i Hässleholms kommun arbetade 16 312 personer inom kommunen 2020. Parallellt 

pendlade samma år 13 476 personer till och från Hässleholm. Av dessa pendlade 5 960 personer 

in till Hässleholm och 7 516 personer pendlade ut. Inpendlingen till kommunen har under åren 

2000-2020 ökat med 2 042 personer, en ökning motsvarande drygt 52 procent (52,1 procent). 

Även utpendlingen från kommunen har ökat likartat under dessa år. Nominellt har utpendlingen 

ökat med 2 457 personer under perioden, vilket också innebär en ökning med drygt 48 procent 

(48,6 procent). 

Kristianstad är den ort, bland ovannämnda pendlare, dit både flest pendlar till dagligen och där 

flest inpendlare kommer ifrån. Nedan följer två tabeller över in- och utpendlingen från 

Hässleholm år 2020 på kommunnivå. 

 

Diagram: Högsta utbildningsnivån 2020 för befolkningen (20-64 år) 
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Källa: SCB (RAMS) 

 

Källa: SCB (RAMS) 

Tabell: Utpendling från Hässleholm 2020 

Förändring 2000- Förändring 2000 
Arbetsställekommun Pendlare 2020 2020 (antal) -2020 (%) 

Kristianstad 2 161 699 47,8% 

Malmö 783 388 98,2% 

Markaryd 495 243 96,4% 

Lund 456 245 116,1% 

Osby 395 106 36,7% 

Perstorp 355 -158 -30,8% 

Älmhult 310 222 252,3% 

Östra Göinge 309 66 27,2% 

Helsingborg 305 157 106,1% 

Höör 287 84 41,4% 

Klippan 110 37 50,7% 

Örkelljunga 109 23 26,7% 

Eslöv 98 51 108,5% 

Stockholm 97 -16 -14,2% 

Hörby 84 32 61,5% 

Övriga orter 1 162 278 31,4% 

TOTALT 7 516 2457 48,6% 

Tabell: lnpendling till Hässleholm 2020 

Förändring 2000- Förändring 2000-
Bostadskommun Pendlare 2020 2020 (antal) 2020 (%) 

Kristianstad 1 748 514 41,7% 

Östra Göinge 605 180 42,4% 

Osby 413 97 30,7% 

Höör 406 185 83,7% 

Malmö 338 201 146,7% 

Perstorp 247 100 68,0% 

Lund 227 83 57,6% 

Helsingborg 208 128 160,0% 

Hörby 135 78 136,8% 

Klippan 127 29 29,6% 

Örkelljunga 125 41 48,8% 

Markaryd 121 5 4,3% 

Eslöv 111 54 94,7% 

Ängelholm 79 36 83,7% 

Bromölla 64 32 100,0% 

Övriga orter 1 006 279 38,4% 

TOTALT 5960 2042 52,1% 
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Hässleholms kommun har sedan 2013 åtta stationsorter, inklusive Hässleholm centralstation. 

Antalet på- och avstigningar per vardag på Hässleholm C uppgick till 16 601 personer under år 

2019. Sedan 2005 – då antalet var 5 316 personer – har antalet på- och avstigningar ökat med ca 

213 procent. 

 

 

Källa: Skånetrafiken 

Vanligtvis har utvecklingen av antalet på- och avstigningar på Hässleholm ökat årligen, med 

undantag av åren 2010, 2015 samt 2016. Som mest ökade antalet på- och avstigningar mellan 

åren 2006-2007 (ca. 25 procent), följt av mellan åren 2013-2014 (ca. 18,5 procent). Utvecklingen 

har under de senaste tre åren varit något svagare än under andra delen av 00-talet och början av 

10-talet (se diagram ovan). 
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Källa: Skånetrafiken 

I Hässleholms kommuns övriga sju stationsorter har resandeutvecklingen varit varierande. 

Tyringe är den stationsort där antalet på- och avstigningar/vardag ökat mest under åren 2005-

2019. 2019 uppgick antalet på- och avstigningar per vardag i Tyringe till 1 259 personer. I 

procentuella termer har resandeutvecklingen i Tyringe, mellan 2005-2019, ökat med ca 282 

procent. Vinslöv är en annan en ort där resandeutvecklingen varit positiv. Mellan 2005-2019 har 

antalet på- och avstigningar per vardag i Vinslöv ökat från 785 personer till 987 personer i fjol, 

vilket är en ökning med knappt 26 procent. Som kan antydas från diagrammet nedan, ser vi dock 

att utvecklingen fluktuerat mer under åren i förhållandet till hur det t.ex. sett ut i Tyringe. 
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Källa: Skånetrafiken 

Hässleholms kommun har 2021 tre stadsbusslinjer (linje 1, 2 och 3) och tre regionbusslinjer (linje 

511, 532 samt 542) vardera. Den 1 mars 2021 lades regionbusslinjen 536 (Hässleholm-Osby) ned 

och ersattes med Skånetrafikens pilotprojekt Plusresa. Nedan följer ett diagram över 

resandeutvecklingen på stadsbusslinjerna åren 2015-2019. 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ballingslöv 102 73 82 110 75 83
Bjärnum 414 397 407 462 434 426
Hästveda 422 411 313 300 440 421
Sösdala 679 690 706 630 647 559 690 801 747
Tyringe 330 325 513 651 585 682 696 755 862 846 1090 1087 1291 1238 1259
Vinslöv 705 759 551 494 542 494 679 601 725 968 990 875 1055 970 987
Vittsjö 362 352 408 493 414 381
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Källa: Skånetrafiken 

Per den 28 april 2021 har 258 st registrerade resor genomförts med Plusresa. Under hela 2019 

registrerades 74 725 resor med linje 536. 
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Källa: SCB 

Medelvärdet för prisutveckling bland permanentbostäder i Hässleholms kommun sedan 2000 

inte ökat lika mycket i förhållande till riket och Skåne. Som illustrerat i diagrammet ovan följde 

småhusprisernas prisutveckling rikets utveckling fram till och med finanskrisen 2008/2009 och 

började först öka igen fyra år senare, 2013.  
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Källa: SCB 

Studerar vi prisutvecklingen i tusentals kronor noteras en än större skillnad i Hässleholms 
kommun gentemot Skåne och riket. Medelvärdet för småhuspriserna i Hässleholms kommun 

uppgick år 2000 till 516 000 kr och har till och med 2020 ökat med 227 procent till 1 689 000 kr. 

Prisutvecklingen i Skåne, under samma period, uppgår till 250 procent från 955 000 kr till 

3 120 000 kr och i riket med 244 procent, från 951 000 kr till 3 040 000 kr.  

 

 

Swedbank publicerar löpande en gång i kvartalet de svenska hushållens köpkraft vid köp av 

småhus och bostadsrätter genom sitt s.k. Boindex. I detta index innefattar värdet 100 de fall då 30 

procent av hushållens disponibla inkomst används till boendeutgifter. Ett värde över 100 innebär 

således god köpkraft bland hushållen, medan ett lägre indexvärde innebär att hushållen lägger 

mer än 30 procent av sin disponibla inkomst till boendeutgifter och har därmed lägre ekonomiska 

marginaler. Lägre ekonomiska marginaler innebär i korthet att hushållens köpkraft minskar, då 

en allt större del av den disponibla inkomsten behöver prioriteras för löpande boendekostnader. 

Möjligheter till övrig konsumtion minskar därmed parallellt med att hushållen även blir mer 

sårbara vid förändrade utsikter, däribland räntehöjningar21. 

  

 
21 Swedbank (2021). 
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Källa: Swedbank (2021) 

Hässleholms kommuns Boindex är högt (närmare 160 för sammanboende utan/med barn i 

bostadsrätt kvartal 4 2020) och har gjort det under de senaste femton åren som grafen ovan 

illustrerar. Ovanstående nivåer har konstant varit högre än både rikets och Malmöregionens 

boindex under samma period, där rikets boindex för sammanboende utan/med barn i bostadsrätt 

i kvartal fyra 2020 låg på ca. 135 och i Malmöregionens på knappt 140. För sammanboende 

med/utan barn i småhus har Hässleholms kommuns boindex även där konstant legat en bra bit 

över 100, med värden mellan drygt 120-130 för fjärde kvartalet 2020. Med undantag av perioden 

2005-2009 låg rikets boindex för denna grupp strax under 100, men har sedan dess erhållit 

värden mellan drygt 100-125 och hamnar i senaste mätningen (kvartal 4 2020) på ett index 

mellan ca. 105.115. Boindexet i Malmöregionen för denna grupp har erhållit än lägre värden än 

riksnivån under de senaste femton åren, där framförallt gruppen Sammanboende utan barn i 

småhus vanligtvis legat under 100. 

I gruppen ensamstående har förstagångsköpare i bostadsrätt och ensamstående utan barn i 

bostadsrätt i Hässleholms kommun (med undantag av knappt fem år) erhållit värden över 100 

under ovan period. För ensamstående med barn i bostadsrätt har dock boindexet legat mellan ca. 

90 till strax under 100. Rikets och Malmöregionens boindex för gruppen ensamstående har, i det 

stora hela, konstant legat under 100 under åren 2005-2020. Boindex för förstagångsköpare i 

bostadsrätt har passerat 100 i riket och Malmöregionen vid ett kort tillfälle under 2009-2010, 

men har därefter legat under 100. För ensamstående utan/med barn i bostadsrätt har boindexet i 

riket och Malmöregionen pendlat mellan ca. 70-90. 

Sammantaget visar Swedbanks boindexmätningar att hushållen i Hässleholms kommun, över tid, 

haft en avsevärt högre köpkraft än genomsnittsnivån i riket och Malmöregionen. Förutom det 

faktum att husägare i Hässleholms kommun har en större andel av sin disponibla inkomst kvar 

Diagram: Boindex för sammanboende i Hässleholm 
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att förbruka efter att boendekostnaderna är betalda gentemot rikets och Malmöregionens 

genomsnitt, innebär detta även att bostadsmarknaden i Hässleholms kommun, som helhet, 

framöver är mindre sårbar vid förändrade förutsättningar, däribland höjningar av bolåneräntan. 

 

 

2019 fanns det i Hässleholms kommun 2 541 privatägda fritidshus. Av dessa bodde 572 ägare (23 

procent) i samma kommun och 1 102 ägare (43 procent) i en annan svensk kommun. 706 ägare 

(28 procent) hade utländsk härkomst och 67 (3 procent) var registrerade som utlandssvenskar.  

Fritidsbostädernas uppdelning utifrån ägare på skånsk nivå skiljer sig på ett par parametrar 

jämfört med Hässleholms kommun. I Skåne fanns det 2019 lite drygt 44 629 registrerade 

privatägda fritidshus, varav 27 141 av dessa har en ägare boende i en annan kommun. Drygt 61 

procent av Skånes registrerade privatägda fritidshus har alltså en ägare boende i en annan 

kommun, såväl inom regionen som utanför, d.v.s. knappt 20 procentenheter fler än i Hässleholms 

kommun. Av samtliga registrerade privatägda fritidshus i Skåne, var 3 511 (8 procent) av dessa 

utlandsägda. I Hässleholm utgör således de utlandsägda fritidsbostäderna 20 procentenheter fler 

av totala antalet registrerade fritidsbostäder jämfört med regional nivå. Enbart Osby kommun 

(39 procent), Örkelljunga kommun (35 procent) samt Perstorps kommun (31 procent) hade 2019 

en större andel utlandsägda fritidsbostäder än Hässleholms kommun i Skåne22. 

 

 

I detta kapitel presenteras en redogörelse över några av de centrala parametrar och 

förutsättningar som frekvent lyfts av Sveriges företag för att bedriva sin verksamhet utifrån 

etablerade undersökningar. Syftet är att fånga upp – utifrån nulägesanalysen – hur Hässleholms 

kommuns lokala förutsättningar att bedriva företag står sig framgent. 

 

 

Svenskt Näringsliv genomför årligen sedan slutet på 1990-talet en enkätundersökning, 

Företagsklimat, som ämnar fånga in företags upplevelser av att driva företag i sina respektive 

kommuner. Undersökningen omfattar totalt mer än 30 000 företag där svaren ger en bild av hur 

företagsklimatet i respektive kommun uppfattas av företagen. Betygen i enkäten sätts från 1-6 

där 3 betraktas som godkänt. Svaren från enkäten räknas tillsammans med fem statistikfaktorer 

till en årlig ranking som vidare gör det möjligt att kunna jämföras med Sveriges övriga kommuner. 

Enkäten omfattar frågor inom myndighetsutövning, däribland tillstånd, tillsyn, bemötande, 

ärendehantering men också attityden till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän och 

samhället i stort.  

 
22 SCB - Fastighetspriser och lagfarter 

Fritidsbostäder 

Kapitel 3: Företagens förutsättningar och behov 

Företagsklimat: Undersökningar från Svenskt Näringsliv och SKR 
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I Hässleholm skickas enkäten ut till 200 slumpvis utvalda företag i kommunen och i mätningen 

för 2021 svarade 188 st. Det sammanfattade omdömet senaste mätningen anses ”Godtagbart”. 

Däremot erhöll sju av fjorton frågekategorier ett ”Icke Godtagbart” omdöme och jämförelse med 

riket placerar sig kommunen sämre på tolv frågekategorier. De icke-godtagbara omdömena berör 

attityder, information och kommunikation, tillgång till kompetens, service och bemötande. I 

senaste mätningen placerar sig Hässleholm på plats 240 (av 290), vilket också är lägst i Skåne för 

året. I detta ska tilläggas att det rör sig om små skillnader (tiondelar) mellan kommuners 

placeringar. Sedan 2009 har kommunen rört sig från placeringen 68 till 255 (år 2018), för att 

därefter successivt klättra vagt. 

 

 

Källa: Svenskt Näringsliv 

En ytterligare undersökning som ämnar undersöka företagsklimatet och kommunens 

myndighetsutövning är SKR:s insiktsmätning där Hässleholms kommun deltar årligen. 2020 

deltog 193 av landets kommuner. Sammanställningen i undersökningen ger svar på hur ett 

företag upplevt handläggningen i ett eget ärende och de myndighetsområden som mäts är 
bygglov, brandskydd, miljö och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och 

markupplåtelse. Även upphandling är med i mätningen som ett undersökningsområde, dock som 

ett eget resultat. Endast företag som har haft minst ett myndighetsärende under året tillfrågas. 

Resultaten graderas utifrån ett NKI-värde (nöjd-kund-index), där värden mellan 62-69 betraktas 

som godkänt, samt NUI-värde (nöjd-upphandlings-index) beträffande mätning i upphandling. 

232 företag deltog i senaste mätningen för 2020. Hässleholms sammanfattande betyg landade på 

73, vilket betraktas som ”högt” och klättrade därmed från fjolårets betyg på 72. Det till trots 

hamnar kommunen under Sverige- och Skånesnittet. Bemötande är det serviceområde som erhöll 

högst notering. Siffran indikerar att företagen, oavsett utgång av myndighetsbesked, upplever att 

man har blivit väl bemött av kommunens medarbetare. Hässleholm ligger också på en hög nivå 

166

240

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pl
ac

er
in

g

År

Diagram: Rankingutveckling "Företagsklimat" i Hässleholm, 2012-2021 



   
 

 
57 

 
 

på övriga serviceområden (information, tillgänglighet, kompetens rättssäkerhet och effektivitet). 

Högst notering inom myndighetsområdena fick markupplåtelse (84) och serveringstillstånd (83). 

 

 

Källa: Kolada 2022 

 

Sysselsättningstillväxten i Hässleholms kommun har sedan de senaste 20 åren varit lägre än i 

riket och det råder, likt i Sverige generellt, en kompetensbrist och matchningsutmaningar inom 

flera branscher. 70% av det lokala näringslivet är enmans- eller soloföretagare och närmare 90% 

har under fem anställda, vilket skapar en sårbarhet vid personalbortfall och utmaningar sett till 

begränsningar i tid och pengar för strategiska investeringar och kontinuerlig affärsutveckling. 

Detta framgick i resultaten från förstudien Stärkt utvecklingskraft som genomfördes under 2021. 

Hässleholms kommun genomförde under 2021 tillsammans med Kristianstad kommun 

förstudien Stärkt utvecklingskraft via medfinansiering från Europeiska socialfonden. Projektet 

syftade till att kartlägga vilka kompetensförsörjningsbehov industri- och tjänsteföretag med 0–5 

anställda har och över 100 småföretag intervjuades. 

Förstudien visade på en tillväxtpotential och stor tillväxtvilja hos näringslivet, men även att inte 

alla företag har ambition att växa genom nya anställningar. Detta är en viktig insikt och 

utmaningen framgent är att ringa in företag som vill och har behovet att växa utifrån antalet 

anställda. Resultatet visade även att många kompetensförsörjningssatsningar och erbjudande om 

stöd inom kompetensutveckling inte når företag. Det är alltså inte kvaliteten eller mängden på 

erbjudanden som är bristande, utan råder snarare stora utmaningar vad gäller tidsbrist och att 

nå ut till rätt företag. 
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Det framgick även att de företag som redan har tagit steget att sysselsätta fler än sig själv 

(storleksklass 2-5 anställda) har i regel något större ambition att växa med antal anställda jämfört 

med enmans- och soloföretagen där andelen är lägre. De som har ambitionen att växa med antal 

anställda inom storleksklass 0-1 ser det på långsikt och först efter att omsättning och lönsamhet 

tillåter det. Flera enmans- och soloföretagares primära mål är att öka sin lönsamhet så att de 

själva kan ta ut en lön och leva på sin verksamhet först innan de anställer. Av denna anledning är 

projekt och erbjudanden som syftar till att öka småföretagens omsättning och lönsamhet lika 

viktiga som erbjudanden som syftar till att öka antal anställda i företag, då dessa på långsikt kan 

leda till ökad sysselsättning hos de allra minsta. 

Projekt som ämnar till att erbjuda stöd med affärutvecklingsinriktning tycks därmed skapa 

möjligheter för enmans- och soloföretagen att kunna ta ut en lön för att helhjärtat satsa på sina 

företag i stället för att t.ex. behöva arbeta med annat för sin försörjning, vilket splittrar 

företagarens fokus och möjligheter till företagsutveckling. Således förhindras även möjligheten 

att ha råd till att anställa fler. Erbjudanden och stöd som syftar till att öka omsättning och 

lönsamheten har en bredare träffsäkerhet inom målgruppen eftersom man fångar upp alla, 

oavsett om de vill växa genom anställningar eller inte. Ekonomisk hållbarhet är grunden för att 

kunna ha råd att anställa. 

Återkommande vid företagsbesök och samråd med företagsgrupper lyfts behov av att finna bättre 

former och tillvägagångssätt att finna kompetens samt att arbeta med 

kompetensförsörjningsfrågor. 

 

 

I attitydundersökningen Entreprenörskapsbarometern undersöks inställningen hos personer i 

åldern 18-70 år till att starta och driva företag. Senaste mätningen är från 2016 och är satt på 

paus intill vidare. Undersökningen har genomförts sex gånger under åren 2003-2008 av 

dåvarande Nutek och under 2012 och 2016 av Tillväxtverket (dock genomförd av SCB på uppdrag 

av Tillväxtverket). I senaste mätningen deltog 10 300 personer i åldern 18-70 år, vilket motsvarar 

en svarsfrekvens på 37 procent23. 

Strax under hälften av de svarande (47 procent) uppger att de kan tänka sig att bli företagare. 

Över tid är detta en ungefär lika hög nivå som 2012, men lägre än 2004 då 57 procent av de 

svarande uppgav att de kunde tänka sig att bli företagare. Undersökningen visar vidare att män – 

även över tid – är mer benägna i Sverige att bli företagare (52 procent) än vad kvinnor uppger 

(42 procent). Skillnaderna har dock minskat vagt över tid. Det är även en tydlig skillnad bland 

yngre och äldre, vari 66 procent av respondenterna i åldern 18-30 uppger att de kan tänka sig bli 

företagare jämfört med 49 procent i åldern 31-55 år samt 23 procent i åldern 56-70 år. Andelen 

med en positiv attityd till företagande hos personer med utländsk respektive personer med 

svensk bakgrund är i stort sett lika stor, 45 respektive 47 procent. På regional nivå är det enbart 

Östergötland (52 procent) som har en större andel respondenter som ser positivt på att bli 

företagare än personer från Skåne (50 procent). 

Av de som kan tänka sig att bli företagare, undersöks vidare vad de helst skulle vilja vara utav 

följande: företagare, anställda eller kombinatörer (d.v.s. en kombination av båda). Här visar det 

 
23 Tillväxtverket (2016). 

Tillväxtverket: Entreprenörskapsbarometern 2016 
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sig att var tredje av dessa helst vill vara företagare. Ytterligare en tredjedel föredrar att vara 

kombinatör. Även utifrån denna svarsfrekvens visar sig liknande skillnader, som nämnt ovan, 

mellan män och kvinnor, där 37 procent av männen helst vill vara företagare, medan motsvarande 

andel för kvinnor mäter 27 procent. Andelen som helst vill vara företagare hos personer med 

utländsk bakgrund (37 procent) är i detta fall större än andelen med svensk bakgrund (31 

procent). Om man – som Tillväxtverket gör i enkäten – räknar denna svarsgrupp som andel av 

hela befolkningen i åldern 18-70 år visar därmed varen att 31 procent helst vill vara företagare i 

någon form. Idag har 9 procent av befolkningen i Sverige i arbetsför ålder som företagande som 

huvudsaklig sysselsättning. Utifrån ovan resultat visar undersökningen att steget, under 2016, 

från att ha en positiv attityd till företagande till ett verkligt realiserande är onekligen långt. 

Möjligheten till personlig utveckling och förverkliga idéer samt möjligheten att tjäna mer pengar 

anges som de två främsta anledningarna till att starta företag hos den svarsgrupp som kan tänka 

sig att starta företag. Personlig utveckling och förverkliga idéer anges även som främsta drivkraft 

hos de som redan är företagare och framhäver även möjligheten till självständigt arbete som en 

viktig drivkraft. När det kommer till angivna hinder för att driva företag hos den grupp som kan 

tänka sig att starta företag är det mindre trygghet samt ekonomisk osäkerhet som lyfts. Bland 

befintliga företagare lyfts många och krångliga regler som främsta hinder och företagare med 

utländsk bakgrund ser överlag större hinder än företagare med svensk bakgrund för att driva 

företag. 

I undersökningen är det är fler – bland de som är företagare – som anser att förutsättningarna 

har försämrats än förbättrats av att vara företagare, medan det hos de som inte är företagare, 

men som kan tänka sig att bli det, är det betydligt fler som anser att förutsättningarna har 

förbättrats. I alla grupper anser de flesta dock att förutsättningarna är oförändrade. 

Tillväxtverket lyfter fram fyra förslag på åtgärder  som kan bidra till att förbättra attityderna till 

företagande samt få fler att vilja bli företagare. 

• Intensifiera målgruppsanpassat arbete med målet att främjandeinsatser blir tillgängliga 

för alla på likvärdiga villkor 

• Reformera trygghetssystemet för att minska den otrygghet som företagande förknippas 

med 

• Fortsatt arbete för regelförenklingar, samt 

• Utveckla utbildningen i entreprenörskap och företagande i högskole- och 

universitetsutbildningarna. 

 

 

Enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet har – sedan 2002 – genomförts vart tredje 

år och tar till fasta på svar från ett stort antal små och medelstora företag om vilka möjligheter 

och svårigheter de upplever i sin vardag samt vad de tror om framtiden. Den senaste 

undersökningen genomfördes under november 2019-januari 2020, d.v.s. strax före Covid-19-

pandemin bröt ut24.  

Av resultaten att tyda har småföretagens vilja att växa – under perioden 2008-2020 – minskat 

från 76 till 69 procent. Att växa kan givetvis ske på olika sätt och av resultaten är det framförallt 

 
24 Tillväxtverket (2020). 

Tillväxtverket: Företagens villkor och verklighet 2020 
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genom att både öka antalet anställda samt att öka omsättningen som har minskat under perioden, 

från 46-37 procent. Andelen som enbart vill växa genom ökad omsättning ligger – i stort – kvar 

på samma nivåer 2020 som under 2008. 

 

  

Källa: Tillväxtverket 

Vidare visar resultaten att det är främst hos företag utan anställda samt hos företag med 1-9 

anställda där tillväxtviljan sjunkit under perioden. Hos de större småföretagen, 10-49 anställda, 

är tillväxtviljan oförändrad från år 2008. 

  

Diagram: Andel småföretag som vill växa om det finns möjlighet 

100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

20 % 

0% 
2008 2011 2014 2017 2020 

- Ja, både vad gäller omsättning och antalet anställda 

Ja, men utan att öka antalet anställda - Tillväxtvilja totalt 



   
 

 
61 

 
 

 

Källa: Tillväxtverket 

Den största minskningen vad gäller tillväxtvilja i antal anställda har under perioden skett bland 

tjänsteföretagen. 2008 var tjänsteföretagen avsevärt mer lagda åt att växa genom att anställa än 

vad industriföretagen har varit. I senaste undersökningen noteras dock en minskning bland 
tjänsteföretagen vilket därmed innebär att det nu i stort är lika stor andel av företagen inom 

respektive bransch som vill växa genom att anställa. I Skåne visar undersökningen att 

tillväxtviljan under 2008-2020 minskat med 10,6 procent, vilket är 4 procentenheter högre än 

riksgenomsnittet för perioden. Tillväxtviljan var under 2020 högst i Stockholm (-1,6 %) och lägst 

i Dalarnas (-20,8 %), Värmlands län (-18 %) och Gotlands län (- 14,6%). 

  

Diagram: Andel småföretag inom industrisektorn respektive tjänstesektorn som vill växa 
genom att anställa 
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Källa: Tillväxtverket 

Gällande främsta tillväxthinder, visar undersökningen att bristfällig tillgång på kvalificerad 

arbetskraft, myndighetsregler och lagar och brist på egen tid är de tre främsta faktorerna som 

småföretag anger för detta. Tillgång till lån och krediter och kapacitet i nuvarande lokaler är två 

andra återkommande angivna hinder. 

  

Diagram: Andel småföretag som upplever olika faktorer som ett stort tillväxthinder år 2020 
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Källa: Tillväxtverket 

Under åren 2008-2020 är det främst tillgången till lämplig arbetskraft som ökat bland 

småföretagen (se diagram ovan) och är sedan 2017 det klart största hindret som anges. Lagar och 

myndighetsregler anser knappt 25 procent utgör ett tillväxthinder och har under perioden 

minskat under de senaste åren. Brist på egen tid – som 2008 sågs av flest som det främsta 

tillväxthindret – har under perioden minskat avsevärt med över tio procentenheter. 

 

 

I rapporten ”Kommuners sårbarhet vid företagsnedläggningar”25 har Tillväxtverket för tredje 

gången studerat kommuners sårbarhet och förutsättning till återhämtning efter stora 

nedläggningar eller andra former av kriser. Sårbarheten beräknas utifrån tre huvudindikatorer: 

beroendet av enskilda företag, arbetsmarknad och företagande. Rapportens primära syfte är att 

belysa kommunernas s.k. bärkraft, deras beroende av enskilda större företag samt möjligheter 

till omställning och utveckling. Kommunernas bärkraft sammanställs utifrån de tre 

huvudindikatorerna nämnda ovan till ett s.k. sårbarhetsindex, mellan 0-100, där ett högre 

indexvärde betecknar en bättre bärkraft. Undersökningen klassificerar de 100 kommuner med 

 
25 .  Tillväxtverket (2022) 

 

Diagram: Andel småföretag som ser olika faktorer som stora tillväxthinder 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

0% 
2008 2011 2014 2017 2020 

- Tillgång till lämplig arbetskraft Lagar och myndighetsregler 

- Brist på egen tid för företagets kärnverksamhet och strategiska frågor 

- Tillgång till lån och krediter 

Kommuners sårbarhet vid företagsnedläggningar 



   
 

 
64 

 
 

lägst bärkraft som sårbara. Dessa 100 kommuner delas därefter in i tre delar: hög sårbarhet, 

medelhög sårbarhet och måttlig sårbarhet. 

Hässleholms kommun erhåller i 2022års rapport ett värde på 44,98 (värden inhämtade från år 

2018). Hässleholms bärkraft har hållit sig relativt stabilt under åren 2009–2018 då mätningar för 

denna undersökning finns att tillgå, med en svag försämring från 49,30 till dagens 44,98. 

Hässleholms uppmätta bärkraft innebär att man ligger bland de 70 kommuner i Sverige med 

högst bärkraft. 

62 av de 100 mest sårbara kommunerna i undersökningen är landsbygdskommuner. Bland de 

icke sårbara kommunerna utgörs andelen landsbygdskommuner endast 39 procent bland dessa. 

Vidare visar undersökningen att sårbara kommuner också är mindre än icke sårbara kommuner. 

Kommuner med hög sårbarhet hade år 2018 en median på 12 000 invånare jämfört med 22 000 

för icke sårbara kommuner. En större andel av de sårbara kommunerna är också 

inlandskommuner. Sårbara kommuner utmärker sig också i underökningen genom att de är mer 

inriktade mot varuproduktion. Överrepresentationen av varuproducenter kan kopplas till 

bruken och den svenska basindustrin där det i flera mindre kommuner finns en stark 

industriproduktion som sysselsätter en stor del av dess invånare. Sårbara kommuner är således 

inte alltför sällan beroende av ett stort varuproducerande industriföretag. Slutligen konstaterar 

undersökningen att kommuner med hög sårbarhet har en lägre andel med högre utbildning bland 

invånarna. 

 

 

En central del för näringslivet är möjligheten att anställa gedigen kompetens. Utan rätt 

kompetens finns alltid risk för försämrade konkurrensförutsättningar och till syvende och sist 

risk för omlokalisering. 

 

 

På nationell nivå genomför och uppdaterar SCB sin rapport Trender och prognoser gällande 

prognoser för tillgång och efterfrågan för olika utbildningsgrupper. Den rapporten är från 2020 

och de övergripande slutsatserna som identifieras där är att det fram t.o.m. 2035 förväntas råda 

stor brist inom ett flertal yrkeskategorier, däribland gymnasial utbildning inom vård- och 

omsorg, teknik och tillverkning, naturbruksbildning och restaurang och livsmedelsutbildade. I 

rapporten framgår det att det idag råder brist på transportutbildade nationellt, men att tillgången 

på denna kompentens – på lång sikt t.o.m. 2035 – förväntas överstiga efterfrågan. 

 

 

Svenskt Näringsliv genomför årligen Rekryteringsenkäten och besvaras av deras 

medlemsföretag. Enkäten kartlägger företagens kompetensbehov, rekryteringsmönster och 

deras uppfattning om tillgången på kompetent arbetskraft. I senaste rapporten från 2020 framgår 

det att 6 av 10 företag har svårt att hitta rätt kompetens. I resultaten visas även att svårigheterna 

Kompetensbehov och arbetsmarknadsprognoser 

SCB: Trender och prognoser 2020 

Svenskt Näringsliv: Rekryteringsenkäten 2020 
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av att rekrytera lett till att företag tackat nej till uppdrag, att man dragit ner på produktion samt 

att det hämmat möjligheter till att expandera och hälften av de svarande företagen angav att 

rekryteringssvårigheterna lett till sämre lönsamhet för företaget på grund av ökade kostnader. 

I anknytning till SCB:s slutsatser i Trender och prognoser ovan, nämner företagen i 2020 års enkät 

att gymnasieskolans yrkesprogram är den mest efterfrågade utbildningsnivån. I detta avseende 

nämns bl.a. nämns kock, elektriker, bilmekaniker som viktiga yrkesprogram. Svårast att rekrytera 

är – utifrån resultaten – har de företag som söker medarbetare med eftergymnasial 

yrkesutbildning26. 

 

 

Region Skånes Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos, publicerad 2016, beskriver tillgång och 

efterfrågan för 60 olika utbildningsgrupper i Skåne t.o.m. år 2025. En ny prognos väntas nästa år.  

Liknande slutsatser kopplade till SCB:s iakttagelser nämnda ovan finns att urskilja i denna 

prognos. I prognosen beräknas sysselsättningen i Skåne öka kraftigt inom framför allt 

hushållstjänster, skola, vård, hotell och restaurang. Prognosen visar också att utvecklingen inom 

tillverkning och bygg fortsätter att krympa. För industri- och fordonsutbildade förväntas 

tillgången att minska fortare än efterfrågan och just för gymnasieingenjörer beräknas bristen bli 

stor. En ökad efterfråga på gymnasialt vård- och omsorgsutbildade och på specialistutbildade 

sjuksköterskor framhävs också under perioden fram till 2025, mycket som ett resultat av att vi 

fortsätter att bli allt äldre27. 

 

 

Utbildningar på den kommunala vuxenutbildningen skapar möjligheter för unga och vuxna att 

erhålla en gymnasial yrkesutbildning och/eller högskolebehörighet. Region Skåne gav ett 

uppdrag till SCB att utarbeta en metod för att kunna följa upp de komvuxstuderande i Skåne i 

syfte att få fram ett underlag om vad de komvuxstuderande i Skåne får för sysselsättning efter 

avlagda studier. Uppdraget har resulterat i en rapport utgiven i maj 2021. Nedan följer en 

summering av de övergripande slutsatserna som analysen identifierade28.  

Utifrån en modell framtagen av SCB har registerstatistik använts för att följa upp alla de som 

studerat på komvux och sfi i Skåne under 2011 – 2016. Frågorna som rapporten belyser är: 

• vilka de vanligaste programmen och inriktningarna är som studeras på komvux 

• hur många som är etablerade på arbetsmarknaden efter avslutade komvuxstudier 

• hur många som gått vidare till andra utbildningar efter komvux 

• hur individernas inkomster ser ut före och efter komvux 

• hur många som arbetar i yrken som bedöms vara bristyrken 

 
26 Svenskt Näringsliv (2020). 
27 Region Skåne (2016). 
28 Region Skåne (2021b). 

Region Skåne: Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2016 

Region Skåne: Den kommunala vuxenutbildningens betydelse för Skånes 
kompetensförsörjning 2021 
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8 700 personer avslutade sina vuxenstudier under 2016 och var inte registrerade på några kurser 

på komvux under de två efterföljande åren och utgör därmed den s.k. uppföljningsgruppen i 

rapporten. Merparten av dessa var kvinnor (61 procent) och ungefär lika stor andel utgörs av 

unga, 30 år eller yngre. Ca. en tredjedel var utlandsfödda (32 procent) och 9 procent var personer 

som någon gång studerat sfi under sina komvux-studier. Drygt hälften av uppföljningsgruppen 

studerade i en skolkommun i sydvästra Skåne, där Malmö och Lund utgör de största, följt av 

Helsingborg i nordvästra och Kristianstad i nordöstra Skåne. 

Utifrån den klassificering av elevgrupper som gjorts utifrån omfattning och inriktning på de 

kurser eleverna läst, noteras studieförberedande kort utbildning som den största till antal (39 

procent). Många personer som läser på komvux i Skåne är därmed elever som läser in någon eller 

enstaka kurser från gymnasiet, antingen för att få ett gymnasiebetyg eller läsa in till allmän 

högskolebehörighet. 19 procent av uppföljningsgruppen klassificerades inom yrkesutbildning 

lång vilket motsvarar ett års heltidsstudier. Totalt är det 60 procent av uppföljningsgruppen som 

läst studieförberedande kurser och 32 procent som läser yrkesinriktade kurser. De vanligaste 

yrkesinriktade kurserna som lästs har bedrivits inom inriktning mot vård- och 

omsorgsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt fordons- och 

transportprogrammet. Det är fler kvinnor i samtliga elevgrupper, men framförallt inom 

yrkesutbildning kort och lång. 54 procent av de som avslutade sina studier 2016 hade gymnasial 

utbildning som högsta utbildningsnivå året innan de påbörjade sina komvuxstudier. 23 procent 

hade förgymnasial utbildning som högsta nivå och 19 procent hade en eftergymnasial utbildning 

som högsta utbildningsnivå. 

Drygt 4 000 personer i uppföljningsgruppen var förvärvsarbetande året innan studierna på 

komvux började och utav dessa var 80 procent även förvärvsarbetande två år efter avslutade 

studier. 10 procent hade valt att gå vidare till andra studier. 58 procent av de 2 800 personer som 

stod utanför arbetskraften (sjukskrivna, hemma för vård av barn etc.) året innan 

komvuxstudierna hade blivit förvärvsarbetande och 13 procent hade valt att gå vidare till andra 

studier, två år efter avslutade studier. 70 procent av de drygt 500 arbetslösa antingen 

förvärvsarbetande eller studerande två år efter komvuxstudierna. Knappt en tredjedel (2700 av 

8 700) som avslutade komvuxstudier i Skåne 2016 var studerande även två år efter avslutade 

studier. Högskola och universitet är vanligast, följt av yrkeshögskola och folkhögskola för 

samtliga s.k. aktivitetsgrupper före studierna (förvärvsarbetande, studerande, utanför 

arbetskraften etc.). 

Bland gruppen som både var förvärvsarbetande före komvuxstudierna och två år efter avslutade 

studier, noteras en tydlig ökning av medelinkomsten, där en potentiell förklaring som lyfts är att 

många i gruppen bytt yrke efter studierna vilket frambringat en annan inkomst hos den enskilde. 

För de som före studierna var förvärvsarbetande och även fortsatte att studera efter avslutade 

komvuxstudier, noteras – av förklarliga skäl – en lägre medelinkomst p.g.a. inga eller lägre 

förvärvsinkomster. I den grupp som varken arbetade eller studerade före komvuxstudierna, visar 

kartläggningen att flertalet i gruppen var förvärvsarbetande två år efter avslutade studier, med 

vilken en ökning i medelinkomst för gruppen således ökade. I gruppen arbetslösa och studerande 

före komvux noteras en majoritet av förvärvsarbetande med högre inkomster två år efter 

studierna. Sammantaget har de flesta grupper ökat sina inkomster efter komvuxstudierna, med 

undantag av främst de som gått vidare till fortsatta studier efter komvux. 

Kartläggningen visar överlag att många i den s.k. uppföljningsgruppen stärkt sin position på 

arbetsmarknaden genom att gå från arbetslös/utanför arbetskraften till förvärvsarbete eller 

vidare studier på yrkes- eller högskola. Mer än hälften i den grupp som var förvärvsarbetande 
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både före och efter studierna har bytt yrke och flertalet har som nämnt även i denna grupp ökat 

sina inkomster. Kort sagt visar undersökningen att komvux bidrar till en bättre etablering på 

arbetsmarknaden för flertalet via egenförsörjning, yrkesväxling och vidareutbildning. 

En viktig aspekt att också studera närmare är i vilken utsträckning komvux bidrar till den 

regionala kompetensförsörjningen. Av de 4 700 personer med en säker arbetsutgift utav de 

närmare 6 000 personer som var förvärvsarbetande två år efter studierna, var det drygt 1 800 

personer (knappt 40 procent) som arbetade i yrken där det – enligt Arbetsförmedlingens 

bedömning – rådde mer påtaglig brist på arbetskraft. Ytterligare knappt 1 000 personer (ca. 20 

procent) arbetade i yrken där det bedömdes råda viss brist. Nästan 60 procent inom den grupp 

med säker yrkesuppgift arbetade inom yrken som Arbetsförmedlingen bedömer att det är mer 

påtaglig eller viss brist på arbetskraft. I övrigt arbetade 11 procent i yrken där behovet bedömdes 

vara i balans, 19 procent i yrken med bedömningen visst överskott samt 9 procent i yrken där 

bedömning saknas. I 12 av de 20 största yrkena som uppföljningsgruppen arbetade i 2018 

bedömde Arbetsförmedlingen att det var stor efterfrågan på arbetskraft, där undersköterskor 

och vårdare utgör de största grupperna.  

Av arbetsförmedlingens prognoser och bristbedömningar av yrken (225 stycken) framgår att det 

rådde mer påtaglig brist för 97 yrken och viss brist för 63 yrken. Utav dessa 160 yrken krävde 82 

yrken en gymnasial utbildning (eller lägre) som högsta utbildningskrav. 154 000 personer i 

Sverige arbetade i någon av dessa 82 yrken. Av de som efter komvuxstudierna var 

förvärvsarbetande, noteras att 83 procent arbetade i yrken där gymnasial utbildning var det 

högsta kravet. Fördelningen nationellt inom bristyrken skiljer sig avsevärt med 

uppföljningsgruppen som arbetade i yrken med krav på gymnasial kompetens. Nationellt arbetar 

18 procent inom socialt arbete, 17 procent inom hälso- och sjukvård, 13 procent inom bygg och 

anläggning, 11 procent inom industriell tillverkning samt 10 procent inom installation, drift och 

underhåll. Inom uppföljningsgruppen arbetade närmare 45 procent (av samtliga som arbetade i 

bristyrken) inom hälso- och sjukvård och 26 procent inom socialt arbete. Endast 6 procent 

arbetade inom industriell tillverkning, 4 procent inom bygg och anläggning samt 3 procent inom 

installation, drift och underhåll. Undersköterskor, vårdare, barnskötare och vårdbiträden – alla 

yrken som tillhör yrkesgrupperna hälso- och sjukvård och socialt arbete – är de enskilt största 

yrkena hos uppföljningsgruppen som var förvärvsarbetande två år efter studierna avslutades. 

Följande slutsatser lyfts fram i rapporten: 

• För eleverna som före komvuxstudierna var arbetslösa, studerande eller utanför 

arbetskraften har många etablerat sig på arbetsmarknaden alternativt fortsatt studera på 

högskola eller yrkeshögskola. Även inkomsterna har också ökat hos de flesta. 

• Många har bytt yrke efter studierna vilket ger en indikation på att komvuxstudier bidrar 

till att fler både kommer in på arbetsmarknaden och ges möjlighet till att byta 

yrkeskarriär med bättre inkomstutveckling. 

• Mer än 60 procent av eleverna i uppföljningsgruppen, som var yrkesverksamma efter 

komvuxstudierna, arbetar efter studierna i yrken där det råder stor kompetensbrist enligt 

prognoser från Arbetsförmedlingen. Vård- och omsorgsprogrammet är den enskilt 

största programinriktningen. Givet den påtagliga bristen på utbildad personal inom 

denna sektor ger resultaten en indikation på att komvux har en betydande funktion för 

kompetensförsörjningen. 

• Inom bristyrken mot bygg- och anläggning, industriteknik och installation, drift och 

underhåll är det dock betydligt färre i komvux som studerar till, vilka det också råder 

påtaglig brist på kompetens i Skåne. 
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Utifrån omvärldstrender, nulägesanalys och analys över några av de förutsättningar som frekvent 

lyfts av Sveriges företag för att bedriva sin verksamhet – som lyfts och studerats i denna rapport 

– kan följande slutsatser (utifrån en SWOT-analys) fastställas. Slutsatserna i SWOT-analysen 

inbegriper även slutsatser från företagsbesök, samtal med lokala företagarorganisationer, 

regionala aktörer, myndigheter, förvaltningsöverskridande dialoger, med mera. En del av 

förutsättningarna och utvecklingsmönstren inrymmer frågor som vi som kommun själva äger och 

kan påverka, medan andra inrymmer större yttre faktorer som vi som kommun behöver förhålla 

oss till (t.ex. återkommande strukturomvandlingar på global och nationell nivå). 

Hässleholms lokala förutsättningar – utifrån ett näringslivsperspektiv – kan summeras enligt 

följande: 

• Näringslivet består främst av soloföretag (drygt 70%). 

• Tillverkning och handel är det två branscherna i kommunen som utgör den största delen 

av kommunens samlade export. 

• I förhållande till Skåne, har Hässleholms kommun en betydligt större andel verksamma 

företag inom jord-, skogsbruk och fiske, men även inom byggverksamhet och tillverkning 

är det en större andel företag i Hässleholm jämfört med Skåne, om än vagt. Omvänt finner 

vi att andelen företag inom juridik, ekonomi, vetenskap, etc. samt inom information och 

kommunikation är färre gentemot andelen på regional nivå. 

• Sett till branschstrukturen i kommunen, utifrån andelen branscherna sysselsätter,  skiljer 

sig Hässleholms kommun gentemot Skåne och riket huvudsakligen inom information och 

kommunikation, företagstjänster och vård och omsorg. Vård och omsorg sysselsätter (20 

av andelen sysselsatta) vilket är drygt fyra procentenheter högre än Skåne och riket. 

Omvänt sysselsätter branscherna information och kommunikation och företagstjänster 

en lägre andel av Hässleholms kommuns dagbefolkning än Skåne och rikets nivåer. 

• Inom tillverkningsindustrin har antalet sysselsatta minskat kraftigt under en längre 

period, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Däremot har minskningen varit relativt 

större i Hässleholm (-22 procent) under åren 2010-2019 jämfört med Skåne (-11 

procent). 

• Bland de sysselsatta har både Hässleholms kommun och Skåne en högre andel som 

försörjer sig som företagare jämfört med rikets genomsnitt. Däremot har nyföretagandet 

– som mätt utifrån antal nya företag per 1 000 invånare – under det senaste decenniet 

varit lägre än Skånes och rikets nivåer. 

• Tillverkningssektorn, handeln, byggbranschen samt jordbruk, skogsbruk och fiske är fyra 

näringslivsgrenar i Hässleholms kommun som när vi studerar förädlingsvärdet i 

näringslivet både genom jämförelse med Skåne och rikets nivåer och dess samlade bidrag, 

utmärker sig. Branscherna ovan, samt transport och magasinering, är de branscher i 

Hässleholms kommun som andel av näringslivets samlade förädlingsvärde bidrar mest. 

Utbildning, uthyrning samt kultur, nöje och fritid tillhör de branscher där 

förädlingsvärdet har ökat mest under åren 2007–2019. 

Utifrån rapportens analys och i dialog under företagsbesök och med lokala 

företagarorganisationer har följande SWOT-analys tagits fram. 

 

Kapitel 4: Slutsatser och reflektioner 
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• Hässleholms kommun har en lång historisk tradition av entreprenörskap och 

företagande. Flera nationellt och internationellt erkända företag är verksamma i 

kommunen (däribland Backer AB, Swedsafe, Ballingslöv AB, Vida HN AB och Bergendahl 

Food AB). Att väletablerade och framgångsrika företag verkar – och väljer att bli kvar – i 

kommunen har flera fördelar. Förutom den ekonomiska biten med växande 

skatteintäkter som i sin helhet bidrar till att utveckla Hässleholms kommun till en plats 

att bo och verka i, kan framgångsrika företag agera dragkraft och motor till att stärka 

Hässleholms kommuns profil. 

• Hässleholms kommun har många framgångsrika yngre entreprenörer än idag som 

grundar sig i en långvarig tradition av att främja entreprenörskap för unga. 

• Hässleholms kommun har en stabil bredd inom näringslivet. Från att historiskt varit en 

utpräglad industrikommun, har flera branscher på senare tid vuxit fram och diversifierat 

utbudet av varor och tjänster. En god bredd inom näringslivet genererar en mindre 

känslighet vid externa kriser, t.ex. som under rådande pandemi. 

• Icke desto mindre har Hässleholms kommun ännu en gedigen bas och tradition inom just 

de gröna näringarna och en hög andel sysselsatta inom tillverkning och handel. Detta är 

styrkor och fördelar som Hässleholms kommun behöver utveckla och förvalta. 

• En högre andel av Hässleholms kommuns invånare är verksamma och försörjer sig som 

företagare jämfört med Skåne och riket. I anslutning till detta har Nyföretagarcentrum 

Hässleholm en resultatrik verksamhet som stimulerar nyföretagande. 

• Hässleholms kommun har idag flera företagsnätverk med stark lokal företagsidentitet.  

• Hässleholm har en tradition och identitet som utbildningsort, t.ex. Hässleholms Tekniska 

Skola. Idag har Yrkeshögskolan en betydande regional roll för Hässleholm och nordöstra 

Skåne med framgångsrika utbildningar. 

• Hässleholm Central har en väletablerad funktion som järnvägsknutpunkt och logistiknod 

som ständigt utvecklas. Detta ger Hässleholm och Hässleholms kommun en geografisk 

strategisk position i södra Sverige och i norra Europa, med nära förbindelser till större 

städer, universitet och högskolor och flera arbetsmarknadsregioner. 

• Hässleholms kommun har flera natur- och kulturhistoriska värden inom kommunen 

samt inom närområdet. Sett till fritidshusägandet i kommunen har Hässleholm en viss 

dragkraft av utomlandsturism där strax över 20 procent av Skånes samtliga utlandsägda 

fritidsbostäder ligger i Hässleholms kommun. 

• Hushållen i Hässleholms kommun har över tid haft en avsevärt högre köpkraft än 

genomsnittsnivån i riket och Malmöregionen. Husägare i Hässleholms kommun har 

därmed en större andel av sin disponibla inkomst kvar att förbruka efter att 

boendekostnaderna är betalda gentemot rikets och Malmöregionens genomsnitt vilket 

också innebär att bostadsmarknaden i Hässleholms kommun framöver är mindre 

känslig vid förändrade förutsättningar, t.ex. höjning av bolåneräntor. 

 

• Företagen ger återkommande signaler om kompetensbrist och matchningsutmaning 

inom flera branscher och som tycks bestå en tid framöver. Detta är inget unikt för 

Hässleholm utan är en genomgående trend i övriga Sverige. 

• Det råder brist på byggklar mark för verksamheter i de kommundelar där stor 

efterfrågan råder. Detta hindrar företags möjligheter till expansion och för utomstående 

Styrkor 
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företag att etablera sig i kommunen. På sikt riskerar det att etablerade företag väljer att 

lokalisera sin verksamhet i andra delar av landet. Parallellt med stark efterfrågan på 

byggklar mark i vissa kommundelar, råder lägre efterfrågan på verksamhetsmark i 

andra kommundelar vilket skapar obalanser. 

• Samtidigt som Hässleholm – som nämnt under styrkor – har flera nationellt och 

internationellt kända företag med sin bas och ursprung i kommunen, är de inte allt för 

sällan mindre kända och bekanta väl utanför kommungränsen. Detta hindrar 

möjligheterna till att extern kännedom och utvecklingen av Hässleholms kommuns 

profil. 

• Kommunen har ett ”moget näringsliv”, menar en av företrädarna från det lokala 

näringslivet. 

• Utbudet av mötesplatser till internationella affärsmöten företag sinsemellan för att 

skapa och bygga nya affärskontakter (B2B) är svag i Hässleholm och kommunen i stort. 

• I dialoger med lokala näringslivet uppfattas att det råder svag kännedom om 

näringslivsfrämjandesystem och offentlig kapitalförsörjning och därmed också lågt 

nyttjande av dessa möjligheter. Detta hindrar företags möjligheter att expandera och 

riskerar att vidga skillnaderna inom Skånes delar vad gäller tillväxt och utveckling. 

• Hässleholms kommun har under de senaste två decennierna haft en lägre 

sysselsättningstillväxt i Hässleholms kommun jämfört med rikssnittet. Denna trend 

riskerar att hämma kommunen och regionens östra delars samlade tillväxt på lång sikt. 

• Samtidigt som Hässleholm har en större andel av arbetskraften som försörjer sig som 

företagare, är nyföretagandet i kommunen under det senaste decenniet, som mätt per 1 

000 invånare, lägre än Skånes och rikets nivåer. 

• Det finns ännu ett behov av att utveckla och stärka förutsättningarna för 

entreprenörskap för unga i Hässleholms kommun. 

• Parallellt med att tillgången på kompetens tenderar att bli att viktigare, så har 

Hässleholms kommun lägre utbildningsnivå bland befolkningen än Skånes och rikets 

genomsnitt. Utbildningsnivån ökar vagt, men är fortfarande relativt sett lägre. 

• Hässleholms kommun har under de senaste decennierna haft en relativt svag 

befolkningsutveckling. Parallellt har kommunen en högre andel äldre jämfört med Skåne 

och riket. 

• Studerar vi närmre sysselsättningsutvecklingen i den privata sektorn noteras att 

utvecklingen inom Hässleholmsbaserade företag sedan början av 2000-talet inte varit 

lika stark jämfört med hur utvecklingen sett ut i Skåne och i riket. 

Sysselsättningstillväxten som helhet har ännu inte återhämtat sig sedan finanskrisen 

2008/2009. 

 

• Givet den långa och historiska traditionen av företagande i kommunen finns det ett 

starkt ”know-how” kring entreprenörskap och företagande som har potential att stärkas 

än mer och bringa synergieffekter till nyföretagande och innovation bland Hässleholms 

kommuns näringsliv. 

• Den stora bredden som finns inom näringslivet skapar goda möjligheter till utveckling 

av branschöverskridande samverkan i näringslivet. Den starka basen och tradition inom 

de gröna näringarna, tillverkning och handel har potential att agera draglok. 

Möjligheter 
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• Hässleholms kommuns geografiska strategisk position i södra Sverige och norra Europa 

skapar goda möjligheter för olika former av möten, såväl korta som längre. Vidare finns 

det också god potential för utveckling av logistik- och områdeskontor i anslutning till 

stambanan. 

• De drygt 600 företag i kommunen som exporterar och/eller importerar skapar goda 

möjligheter för andra företag att via dessa utbyta erfarenheter och hämta inspiration i 

sitt arbete kring handelsfrågor. 

• Inom 60-90 minuters resa från Hässleholm finns ett tiotal universitet och högskolor och 

ett flertal innovationsmiljöer i södra Sverige. Det finns goda möjligheter för företag och 

invånare att utvidga sin arbetsmarknad. Detta inkluderar även geografisk närhet till 

Köpenhamnsområdet. 

• Hässleholms egen tradition som ”utbildningsnod” skapar möjligheter för att stärka 

kompetensutvecklingen och matchningsproblemen på arbetsmarknaden. 

• Hässleholm har som kommun god potential att utifrån dess geografiska och lokala 

förutsättning främja en god balans mellan företagande, distansarbete och naturnära 

boende kombinerat med bred nationell och internationell räckvidd vid såväl resor som 

transporter. 

• Givet den uppåtgående trenden kring naturupplevelser har Hässleholms kommun goda 

förutsättningar att stärka denna bransch lokalt och regionalt. I nuläget består 

Hässleholms näringsliv av relativt få företag inom denna närings, men övergripande är 

det en sektor i stark utveckling regionalt, nationellt och internationellt som Hässleholms 

näringsliv kan hämta inspiration ifrån. 

• Kopplat till de övergripande trenderna gällande flyttströmmar och 

urbaniseringstrenderna har Hässleholm potential att locka en större andel unga (30-39) 

som efterfrågar boende i nära anslutning till större städer där bostadspriserna är lägre. 

Sett till en ökad tolerans för distansarbete följt av Covid-19-pandemin, har Hässleholms 

kommun – som angränsande till större städer – potential att attrahera nya invånare. 
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• Den pågående strukturomvandlingen inom främst handel och tillverkning innebär ett 

direkt hot för många företags överlevnad. Detta är ej unikt för Hässleholm, men kan för 

mindre städer innebära större utmaningar för innovation och tillväxt. 

• Det noteras en viss tendens av kontinuerligt försvagad lokal närvaro av aktörer och 

verksamheter i kommunen gentemot externt ägda verksamheter. En god balans mellan 

lokal närvaro och externa aktörer skapar goda synergieffekter på samhällsnivå. 

• Den ökande konkurrensen om specialiserad och erfaren arbetskraft riskerar att hämma 

möjligheterna för det lokala näringslivet att hitta rätt kompetens för fortsatt utveckling. 

Den relativt lägre utbildningsnivån i kommunen riskerar samtidigt att därmed hämma 

sysselsättningstillväxten i kommunen. På sikt kan detta riskera att stärka den lokala och 

regionala matchningsproblematiken. 

• Kopplat till den pågående digitaliseringstrenden noteras en påtaglig skiftande 

digitaliseringsmognad mellan näringslivets branscher och mellan företag. Dessa 

obalanser hotar möjligheten för en del av näringslivet att fortsätta utvecklas. 

• Det noteras generellt en svagare närvaro av den statlig sektorn i kommunen. Statlig 

närvaro bidrar inte bara med arbetstillfällen och kunskap utan har även på en 

övergripande nivå förmåga att stärka kommunens roll som plats att bo och verka i och 

ökar kännedomen om platsen utanför kommungränserna. Statlig närvaro fyller också en 

viktig funktion för att understödja regionala obalanser. 

• Hässleholms kommun har övergripande ett behov av större väginvesteringar för att 

främja etableringar och expansioner på flera håll inom kommunen. Trafikverkets förslag 

till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 illustrerar även den generella 

bristen på infrastrukturanslag inom Skåne. 

• I förvaltningsöverskridande dialog och med företag kan det fastslås att det finns ett 

överhängande behov av att stärka, utveckla samt kundanpassa vår lokala offentlig 

företagsservice. Undermålig företagsservice hämmar företagande och företagsklimatet 

på kort och lång sikt. I detta avseende är det också viktigt att lyfta fram kommunens 

lokala dialog och tillit som ständigt behöver vårdas och bli bättre. Företagen är en viktig 

samarbetspartner och ska därför inbegripa service med professionellt bemötande, 

förutsägbara handläggningstider, handlingskraft och en positiv attityd till företagande. 

• Platsens varumärke och externa kännedom är övergripande svag i nuläget, framför allt 

utanför Skånes gränser. Svag bekantskap om kommunen och dess profil hämmar 

befolkningsutveckling, nyföretagande och samhällsutveckling. Gemensamma insatser 

med etablerade företag och företagarorganisationer är ett viktigt inslag i detta avseende.  

• Kopplat till relativt låg kännedom om näringslivsfrämjandesystem och offentlig 

kapitalförsörjning hos näringslivet, noteras en tendens till svagare och senare 

mottagande av teknik-, affärs- och samhällsinnovationer i kommunen. Denna utveckling 

försvårar för det lokala näringslivet att ligga framkant och kan på längre sikt hota 

samhällsutvecklingen i kommunen. 
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https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fvov-2020/2020-07-08-huvudresultat-fran-foretagens-villkor-och-verklighet-2020.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fvov-2020/2020-07-08-huvudresultat-fran-foretagens-villkor-och-verklighet-2020.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fvov-2020/2020-07-08-huvudresultat-fran-foretagens-villkor-och-verklighet-2020.html
https://www.destinationsutveckling.com/wp-content/uploads/2020/11/Trendrapport_Naturturism_2020.pdf
https://www.destinationsutveckling.com/wp-content/uploads/2020/11/Trendrapport_Naturturism_2020.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Insights/Sweden/Documents/2021/Okat-distansarbete-sa-paverkas-svenska-stader.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Insights/Sweden/Documents/2021/Okat-distansarbete-sa-paverkas-svenska-stader.pdf
https://arbetsformedlingen.se/statistik/sok-statistik
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16662&tab_id=74560
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16662&tab_id=74560
https://bredbandskartan.se/
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/kommunrapporter-for-naringsliv-och-arbetsmarknad/
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/kommunrapporter-for-naringsliv-och-arbetsmarknad/
https://www.regionfakta.com/Skane-lan/Befolkning-och-hushall/Befolkning/forsorjningskvot/
https://www.regionfakta.com/Skane-lan/Befolkning-och-hushall/Befolkning/forsorjningskvot/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/fastighetspriser-och-lagfarter/fastighetspriser-och-lagfarter/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/fastighetspriser-och-lagfarter/fastighetspriser-och-lagfarter/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/fastighetspriser-och-lagfarter/fastighetspriser-och-lagfarter/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/foretagens-ekonomi/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/foretagens-ekonomi/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/foretagens-ekonomi/
https://www.scb.se/vara-tjanster/bestall-data-och-statistik/foretagsregistret/
https://www.scb.se/vara-tjanster/bestall-data-och-statistik/foretagsregistret/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/regionalrakenskaper/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/regionalrakenskaper/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/regionalrakenskaper/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/
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1 . Förvaltningsberättelse 

1.1 Samordningsförbundet Skåne Nordost 
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Samordningsförbundet Skåne Nordost består av fyra parter; Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Skåne samt kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, 

Osby och Östra Göinge. 

Samordningsförbundet Skåne Nordost har sitt säte i Kristianstad och leds av en 
förbundsstyrelse. Det löpande arbetet utförs av ett kansli, som sedan mitten av 2021 

består av två medarbetare, förbundschef och processtödjande medarbetare. 

Samordningsförbundet är en arena för samverkan mellan medlemsorganisationerna för 

att fler ska komma i arbete. Insatserna inom den finansiella samordningen avser individer 
i förvärvsarbetande ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att 

förbättra eller återfå sin arbetsförmåga. 

Grunden och förutsättningarna för samverkan mellan de fyra parterna regleras i Lagen 

om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003: 1210). Lagen ger parterna 

möjlighet att samordna och effektivisera en gemensam re~ursanvändning inom 
rehabiliteringsområdet utifrån lokala behov och förutsättningar. Vid sidan om lagen finns 

styrande dokument för den dagliga verksamheten vilka b la är förbundsordning, 
verksamhetsplan och budget. 

Samordningsförbundet Skåne Nordost finansieras med medel från Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen (50%), Region Skåne (25%) och Skåne Nordosts fem kommuner 
(25%). 

1.2 Organisation, styrning och uppföljning 

1.2.1 Styrelse 

Samordningsförbundets styrelse består av fyra ordinarie ledamöter och sju ersättare. 

Samtliga ersättare har närvaro- och yttranderätt vid förbundets styrelsemöten. Under 

2021 hölls åtta styrelsemöten. Styrelsen har under året arbetat med 
verksamhetsutveckling, verksamhetsmål, processutvärdering och löpande strukturfrågor 

för förbundets verksamhet. Stående punkter på dagordningen har varit förbundschefens 

information och ekonomisk rapportering. Möten har genomförts i hybrid eller fysisk 

form. 

Ordinarie ledamöter 

Robin Gustavsson 
Susanne Bäckman 
John Nilsson 
Tobias Persson 

Hässleholms kommun 
Region Skåne 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 

(ordförande) 
(vice ordförande) 
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Ersättare 

Jenny Önnevik 
Radovan Javurek 
Daniel Landin 
Patric Åberg 
Ewa Pihl Krabbe 
Sofi Gellberg 
Meeri Tikkanen 

Bromölla kommun 
Kristianstads kommun 
Osby kommun 
Östra Göinge kommun 
Region Skåne 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
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Robin Gustavsson, Hässleholms kommun, tog över ordförandeskapet för förbundet 2021 
i enlighet med förbundsordningen. 

1.2.2 Beredningsgrupp 

Förbundets beredningsgrupp, som består av chefer och tjänstemän med beslutsmandat 
från parterna, är ett strategiskt och utvecklingsinriktat tvärsektoriellt forum. 

Beredningsgruppen analyserar övergripande behov, processar samverkansideer, 
bereder ärenden inför beslut i styrelsen och återkopplar kont inuerligt löpande 

information och beslut till och från sina respektive organisationer. Under 2021 har 
beredningsgruppen särskilt varit delaktiga i rekryteringarn? till förbundets kansli samt att 

ta fram ny verksamhetsplan inför 2022. 

Beredningsgruppen: 

Britt Gunnarsson 
Anna-Marie Nilsson 
Veronica Öhrvik 
Jenny Alskepp 
Peter Sonnsjö 
Emma Frostensson 
Agneta Henriksson 
Peter Södergren 
Carina Erlandsson 

Monica levin 
Sofi Hedberg 

Bromölla kommun (tom mars) 
Bromölla kommun (from april) 
Hässleholms kommun (delat deltagande) 
Hässleholms kommun (delat deltagande) 
Kristianstads kommun 
Osby kommun • 
Östra Göinge kommun , 
Region Skåne (vuxenpsykiatrin) 
Region Skåne (barn- och ungdomspsykiatri) tillfälligt ersatt 
Ingrid Thörn 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
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1.2.3 Kansli 

Kansliets uppdrag är att utarbeta förslag till beslut för styrelsen, verkställa styrelsens 
beslut, leda beredningsgrupp samt att arbeta aktivt inom förbundets olika 
verksamhetsområden. I kansliets uppdrag ingår även att sköta faktura hantering och 
ekonomi med stöd av Aspia. I slutet på april 2021 avslutade tf förbundschef sitt uppdrag 
och ny förbundschef samt processtödjande medarbetare kom på plats. 

Kansli : 

Malin Wildt-Persson 
Åsa Linne 
Emma Lindeberg 

tf förbundschef 50 % (fram t ill 30 april 2021 ) 
förbundschef 100 % (from 26 april 2021 ) 
processtödjande medarbetare 100 % (from 9 juni 2021) 

1 .2.4 Styrning och uppföljning 

Samordningsförbundets högst beslutande organ är styrelsen. Styrelsen beslutar om 
prioriterade områden för verksamheten som sammanfattas i en verksamhetsplan 
tillsammans med budget. Beslut om finansiering av utvecklingsprocesser och andra 
större insatser sker i styrelsen efter beredning av kansliet och beredningsgruppen. I mars 

2021 hölls ett ägarsamråd digitalt med information och dialog om förbundets 
verksamhet. 

Styrelsen arbetade med förbundets strategiska riktning under 2020. I mitten på 2021 var 

rekryteringen av kansliets nya medarbetare klar och det strategiska arbetet har fortsatt 
under innevarande år. Ledorden framåt är att tydliggöra, möjliggöra och synliggöra 
verksamheten i förbundet. 

I september genomfördes en omvärldseftermiddag med styrelse och beredningsgrupp 
med syfte att analysera lokala behov och fastställa kommande prioriteringar. En 

kartläggning i förbundets uppdragsområde sammanställdes av kansliet för att få 
ytterligare fakta kring rådande behov. Utfallet bearbetades vidare med förbundets 

beredningsgrupp och resulterade i att dela in Samordningsförbundet Skåne Nordosts 
verksamhet i tre huvudområden efter beslut av styrelsen; 

Att fungera som en arena för samverkan mellan medlemsorganisationerna och att 
stödja ett gott samverkansklimat. 

Att arbeta strategiskt och fördjupande med gemensamma frågor som leder till 

effektivare och bättre lösningar för komplexa målgrupper. 
Att finansiera individuella eller strukturella utvecklingsprocesser som bedrivs i 
samverkan mellan minst två medlemsorganisationer. 

Till varje huvudområde kopplades mål för genomförande. 

Återrapportering från verksamheten i förbundet sker löpande till styrelsen från 
förbundschefen. Processansvariga och utvärderare av processer bjuds återkommande in 
för uppdatering och redovisning av utfall. 

Insatserna i förbundet registreras i verksamhetssystemet SUS. Arbete pågår för att förfina 
redovisningen och säkerställa kvalitet i inrapportering. Processerna följs av en extern 
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utvärderare och internt via processtödjande medarbetare. Under 2021 har även arbete 
med att identifiera förbundets nyckelprocesser inletts och att skapa rutiner för dessa. 
Dokumenthanteringen har setts över och en dokumenthanteringsplan är under 
uppbyggnad i samverkan med Kristianstads kommun. 

Ekonomisk uppföljning för förbundets verksamhet återrapporteras månadsvis via Aspia. 
Ansvarigt dataskyc;!dsombud anlitas av ATEA och avstämningar görs kvartalsvis. 

1.3 Verksamhetssammanfattning 2021 

Övergripande mål och utförande i korthet från verksamhetsplan 2021. 

M ål verksamhetsplan 2021 Genomförda insatser mot mål 
Fortsätta utvecklingsarbetet i förbundet Nya medarbetare på plats, utvecklingsfokus enligt 

verksamhetsplan 
Säkerställa gemensam problem- och behovsbild Dialogmöten, omvärldseftermiddag, kartläggning 

Stödja den långsiktiga samverkan och få en stabil Dialogmöten, Akademi SFSNO, extern utvärdering, 
organisering för god progression för komplexa intern processtödjare 
målqruooer 
Genomföra verksamhetsöverskridande Akademi SFSNO. kunskapsutbyte mellan processer 
kompetensutvecklinq 
Översikt av förbundets strukturer, målgrupper Rutinbeskrivningar, nätverk andra 
och arbetssätt samordningsförbun~. omvärldseftermiddag, 

kartläaaning 
Öka fokus på syfte, nytta och hållbarhet i alla Extern utvärdering, operativt stöd av 
finsamfinansierade pågående och kommande processtödjande medarbetare 
insatser 
Söka möjligheter t ill stödjande finansiering från Samverkan med bla EU kontoret och ESF 
bla EU strukturfonder 
Bevaka förändringar i arbetsmarknadspol itiken Webbinarie, mediabevakning, skrivelser 
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Under året har arbetet i förbundet utgått från målsättningarna ovan. Med start 2020 har 

ett omtag gjorts i förbundet. Sedan i mitten på 2021 har ny personal kommit på plats och 

fortsatt det utvecklingsarbete påbörjades under 2020. Tre ledord har tagits fram som 

genomsyrar arbetet; tydliggöra, möjliggöra och synliggöra. Tre huvudfokus finns för 
förbundet; samverkansarena, strategiskt arbete och finansiering av utvecklingsinsatser. 

Inom ramen för tydliggöra har nya strukturer för ansökan av utvecklingsprocesser, 
bedömning av ansökan, rapportering, avtal och rekvirering tagits fram . Behörigheter till 

verksamhetssystemet SUS har säkerställts och vid behov anskaffats. Utbildning i SUS och 

registrering av insatser har genomförts för aktuella processer. Processer och rutiner 

håller på att tas fram för förbundets dagliga arbete. 

Möjliggöra är starkt kopplat med att vara en samverkansarena och förbundets strategiska 

arbete. Under 2021 har workshops genomförts för att föra dialog om lokala utvecklings

och samverkansbehov. Ett arbete som kommer att fortsätta kommande år. 

Även samverkan med närliggande organisationer så som EU- kontoret, 

utvecklingsledare, arbetsmarknads- och näringslivsgruppen i Skåne Nordost samt ESF 

har initierats under året vilket ligger i linje med verksamhetsplanen 2021. Samverkan har 
också inletts med flera samordningsförbund i Skåne och Sverige för att fånga ideer, 

goda exempel och nå synergier. 
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Synligheten har ökat under året med arbetet som påbörjats med en ny aktiv hemsida och 

förbundets engagemang på Linkedin. Kansliet har också medverkat i ol ika mötes forum i 

medlemsorganisationerna och presenterat förbundets arbete . Beredn ingsgruppens roll 
som ambassadör för förbundet har förtydligats och presentationer att sprida i respektive 

organisation har skickats ut. Även processer som förbundet finansierar har presenterats 

på hemsida och Linkedin för spridning av resultat. 

Under året startades embryot till Akademi SFSNO som kommer att utvecklas framåt. Tre 

föreläsningar har genomförts under hösten kring olika teman. Syftet har varit att skapa 

gemensam kompetensutveckl ing och samsyn över medlemsorganisationerna. Under 

föreläsningarna 2021 deltog sammanlagt 260 personer. 

Under 2021 har möjligheten att bevilja nya ansökningar av utvecklingsprocesser varit 

mycket begränsad. Fokus har varit att utveckla befintliga processer samt att se andra 

vägar än finansiering för att främja samverkan och stöd till prioriterade områden. Under 

året tog styrelsen beslut att förlänga processen Kompetensvalidering som framåt 
kommer att ta fokus på yrkesvalidering. Beslut togs också att bevilja en månads 

förlängning av Hela familjen för Kristianstads och Hässleholms kommuner för att avsluta 

sitt arbete med familjer som försvårats av pandemin. 

Processer som finansierats av förbundet har fått extern utv&rdering. Utvärderingarna har 
gett kvitto på att processerna gett resultat men också viktiga lärdomar för framtiden 
kring utformning av insatserna för att säkra att syfte, nytta och att hållbarhet nås. Även 

förbundets processtödjande medarbetare har varit ute i processerna operativt och 
funnits som stöd i processernas måluppfyllelse mot överenskommelse. Processerna och 

dess utfall kommer att beskrivas längre fram i redovisningen. 

Omvärldsbevakning har skett kontinuerligt, både genom arbetet i styrelse och 

beredningsgrupp men också genom deltagande i webinarier, bevakning av media och 

skrivelser samt utbyte med andra förbund och arbetsgrupper i Skåne Nordost. 

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

2021 2020 2019 2018 2017 

Intäkte r 12878000 12 890000 12 849 999 12 883 999 11 040001 

Kostnader 11 800 128 15 110 804 15 424 646 11406397 8 777 101 

Årets resultat 1 061 318 -2 237 107 -2 590 886 1460806 2 246 525 

Medlemsavgiften 2021 var totalt 12 878 000 kr. Vid årets utgång var det samlade egna 

kapitalet 2 262 459 kr. Det var en ökning från föregående år. Överskott kan kopplas till 

coronapandemin då det inte varit möjligt att genomföra aktiviteter enligt plan och 

budget. Det egna kapitalet ligger dock i linje med förbundets strävan att minska det 

egna kapitalet till förmån för fler aktiviteter i linje med Nationella rådets 

rekommendationer. Under 2021 gick 9 749 128 kr till olika insatser i 
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medlemsorganisationerna. Samordningsförbundets resultat och ställning i övrigt 

framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med 

tilläggsupplysningar. 

Under 2021 var det begränsat med medel för att finansiera nya insatser men det 
kommer under 2022 finnas mycket goda möjligheter att bevilja relevanta insatser. 

1.5 Händelser av väsentlig betydelse 
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Förbundet har befunnit sig i en omformering med en tillfällig inhyrd förbundschef under 
delar av året. Vid mitten av 2021 var både ny förbundschef och processtödjande 
medarbetare på plats. Som nya i rollerna tar det tid att sätta sig in i verksamheten och 

bygga relationer samt nätverk med medlemsorganisationer och andra. 

Coronapandemin har även under 2021 haft stor påverkan på förbundets roll och insatser 
finansierade av förbundet. Under året har möten, kompetensutveckling, handledning 
ställts in, eller ställts om till digitala forum. Pandemin har också inneburit ökad belastning 

på samtliga parter med oro i organisationerna och nya riktlinjer att förhålla sig till 

löpande under året. 

Arbetsförmedlingens reformering har påverkat samverkansarbetet med osäkerhet kring 
deltagande och utveckling framåt. Kommunerna har önskat tydlighet kring sin roll i 
arbetsmarknadspolitiken för att få en bild över hur deras spelplan kan se ut och vad man 

kan samverka kring. Privata aktörer finns i området som utförare av 

arbetsmarknadsinsatser för Arbetsförmedlingen och blir parter i samverkan. 

Region och primärvården har varit hårt belastade under coronapandemin och 

utvecklingsarbete har fått stå på paus. 

1.6 Förväntad utveckling 

Förbundet satsar framåt på att öka tydligheten med förbundets uppdrag och arbetssätt, 

vara en möjliggörare för samverkan på flera plan än finansiellt och att synliggöra 

förbundet i medlemsorganisationerna. 

Utvecklingsarbetet i förbundet har påbörjats och håller på att utvecklas. Det finns ett 

flertal utmaningar framåt i Skåne Nordost där förbundet är en viktig och unik arena. En 
stor utmaning är att stödja de individer som redan innan pandemin stod utanför 

arbetsmarknaden och som nu kommit allt längre ifrån. 

Nya aktörer kommer in i samverkan i form av privata aktörer som arbetar på 
Arbetsförmedlingens uppdrag. Rollerna i arbetsmarknadspolitiken upplevs som oklara 

och antas ta tydligare form under kommande år. 
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2022 är ett valår, vilket kan innebära förändringar i både organisationen runt 
Samordningsförbundet och övergripande politiskt. 

Förbundet har goda möjligheter att finansiera samverkansinsatser under kommande år. 

1.7 Finansierade insatser 2021 

1. 7 .1 Översikt av processer 

Bryggan till språk och arbete 

Göinge Ung 
Hela Familjen 

Kompetensvalidering 
Maria Mödrahälsovård 

Sista slaget 

1.7.2 Bryggan till språk och arbete 

Processtid: 2018-09-01 - 2021-08-31 

Processägare: Bromölla kommun 

Budget: Totalt: 3 320 928 Kr 2021: 745 005 Kr 

Samarbete mellan Bromölla kommun och Arbetsförmedl ingen. 
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Ur ansökan: "För att underlätta och förkorta processen att kunna komma vidare för dessa 

personer, vill vi arbeta med en annan metod för språkinlärning än den som erbjuds via SFI 

och som är inspirerad av det upplevelsebaserade lärandets teori." 

Målgrupp: 

Utrikesfödda personer 1 6-64 år som: 

• är bosatta i Bromölla kommun. 
• är långtidsarbetslösa. 
• är aktuella inom Bromölla kommun eller Arbetsförmedlingen. 
• av olika anledningar inte kunnat tillgodogöra sig SFI och därför har bristande 

kunskaper i svenska språket. 

Mål: 

120 deltagare under projekttiden (10 grupper* 12 veckor) 

Deltagare ska: 

• få förbättrad självkänsla. 
• få förbättrade kunskaper i det svenska språket. 
• få förbättrad upplevd hälsa. 
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Slutmålet är att deltagarnas förutsättningar för att få en arbetsmarknadspolitisk 

anställning, tex extratjänst eller introduktionsjobb, ska öka. Insatsen bör därför ses som 

ett led i vägen mot att arbete och självförsörjande. 

Bryggan till språk och arbete har under 2021 fortsatt arbeta med språkinlärning via 

grupper på arbetsmarknadsenheten. Under året har 2 grupper varit i gång med 

sammanlagt 17 deltagare: 

• Grupp 8 start 2021-01-11 , 8 deltagare, varav 4 kvinnor och 4 män. 
• Grupp 9 start 2021-04-12, 9 deltagare, varav 7 kvinnor och 2 män. 
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Av de 17 deltagarna gick 3 kvinnor till extratjänst inom vården, 1 kvinna fick timmar inom 

vården kombinerat med vårdstudier och 1 kvin~a är inte kvar i Sverige. 3 män är 

inskrivna i KROM (AF aktivitet) och 4 individer gick t illbaka till SFI. Resterande 5 har 

projektet inte kunnat nå för uppföljning. 

Deltagarna har träffats fysiskt på plats och deltagit enligt planering trots rådande 

omständigheter under pandemin. Det som påverkats i pandemins spår är att deltagare 

inte kunnat vara ute på studiebesök och föreläsningar i den omfattning som önskats. Det 

har ersatts av information via PowerPoint gällande de verksamhetsområden som varit 

otillgängliga. Pandemin begränsade delvis förutsättningarna att tillsätta deltagare i 

extratjänster i kommunens verksamheter, vilket påverkade insatsmålen gällande 

extratjänster. Arbetsmodellen "5 sinnen" är fortsatt den modell man använder i 

grupperna för att öka förmågan att lära sig det svenska språket, våga prata och kunna 

förstå. 

Joakim Tranquist har under 2021 fortsatt utvärdera insatsen och redovisat sina slutsatser; 

• Arbetsmodellen i projektet har utvecklats positivt övertid. 

• Projektet har visat sig fungera som en förberedande insats fört ex extratjänster efter 

arbetsträning inom AME. 

• Arbetsmodellen fungerar bäst för personer ~ed behov av språkutveckling, men inte 

på alltför låg nivå. Forum för dialog kring deltagare till projektet mellan AME, AF och 

SFI har varit avgörande. 

• Projektet utgör inte ett alternativ, utan komplement till SFI. 

• Bryggan till språk och arbete visar på de potentiella vinsterna för (framför allt) 

kommunen, men det bygger på aktivt arbete hos kommunen i aktivt samarbete med 

Arbetsförmedlingen. 

Processen har slutredovisat sitt arbete för både styrelse och beredningsgrupp samt 

lämnat m en slutrapport. 

Insatsen har inte implementerats i ordinarie verksamhet på grund av besparingskrav i 

Bromölla kommun. 

Utfall kostnad 2021 blev 691 560 kr. 
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1. 7 .3 Göinge ung 

Processtid: 2021-01 -01-2023-12-31 

Processägare: Östra Göinge kommun 

Budget: Totalt: 1 773 808 Kr 
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2021 : 881 000 Kr 

Samarbete mellan Östra Göinge kommun, arbetsförmedl ingen och Region Skåne (Capio 

och Knislinge vårdcentral). 

Ur ansökan: "det långsiktiga målet är att skapa bättre förutsättningar för unga människor 

i Östra Göinge att hitta vägar till ett självständigt och fungerande vuxenliv. Projektmålet är 

att utarbeta en modell för Göinge Ung där vi till den redan befintliga verksamheten tillför 

och adderar arbetssätten kring Hela Familjen och OCN och genom det skapa en 

plattform för ungdomsinriktade insatser". 

Målgrupp: Målgrupp för insatsen är unga vuxna 20-29 år som är bosatta i Östra Göinge 

kommun och som söker ersättning i form av kommunalt försörjningsstöd och som 

samtidigt är aktuella inom Arbetsförmedlingen, Göinge Utbildningscenter eller hos 

vårdcentralen. 

Mål: Skapa bättre förutsättningar för unga människor i Östra Göinge att hitta vägar till ett 

självständigt och fungerande liv. 

• Att utarbeta en modell för Göinge ung där vi till den redan befintliga 
verksamheten tillför och adderar arbetssätten kring Hela familjen och OCN 
och genom det skapa en plattform för ungdomsinriktade insatser. 

• Individuella samtal-att arbeta den enskildes behov av samordnade åtgärder 
leder till en bättre användning av myndigheternas resurser. 

• Att under projekttiden hålla minst sju g rupper som träffas två gånger i veckan 
under en t ioveckorsperiod i syfte att klä på kunskap kring hur samhället 
fungerar i förhållande t ill den enskilde' och till vuxenlivet. Gruppträffarna 
kommer också att innehålla information utifrån OCN. 

• Att under processens gång aktivt närvara vid jobbtorg hos AME en gång i 
veckan, med vissa uppehåll för ledighet. 

• Validering enligt OCN av uppskattningsvis 25 deltagare. 

Första halvan av 2021 har processen som mycket annat i samhället påverkats av Covid 

19. Gruppundervisningen fick ställas in men Göinge Ung har fortsatt arbeta mot målen 

via individuella samtal och träffat 31 unga vuxna enskilt. 

Under sommaren 2021 blev utvärderare Bo Eriksson kopplad t ill processen. Genom sin 

första utvärdering tar han upp följande behov: 

• Förtydliga målen för processen 
• Besluta om vilken dokumentation som ska genereras i processen som underlag 

för uppföljning och utvärdering. 
• Besluta om hur arbetet med de strukturella målen ska bedrivas. 
• Tillse att arbetet med validering kan starta snarast. 
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Utöver de redovisade behoven lyfter Bo Eriksson att utvärderingen visar att Göinge Ungs 

verksamhet är uppskattad av både deltagare och personal. Personalen i Göinge ung har 

i stor utsträckning genomfört de aktiviteter som verksamheten är ansvarig för med hög 

kvalitet. 

Arbetet med att förtydliga målen är påbörjat, en workshop har genomförts och ett möte 

är bokat i januari 2022 för att skriva fram ett förslag med tydligare mål. Resterande tre 

punkter arbetas med i processen och följs upp under insatsens gång. 

Under andra halvan av 2021 har en grupp genomförts med 11 deltagare anvisade från 

Ekonomiskt bistånd. Av dessa fullföljde 7 aktiviteten. Av de 4 deltagare som avslutade 

gruppen i förtid fick 2 tillfälliga arbete, 1 fick annan aktivitet på Allt Möjl igt verkstad och 1 

uteblev från gruppen. Arbetet med individinriktade samtal har fortsatt både med 

gruppdeltagare och med andra unga vuxna som behöver stöd i kontakt med vården och 

andra myndigheter. 

Medarbetare i processen har gått en utbildning inom SUS och ska använda SUS 

individinriktat från 2022. Under 2021 har insatsen rapporterats i SUS som en 

mängdinsats. Totalt har 44 deltagare tagit del av insatsen under året. 

Utfall kostnad 2021 blev 712 330 kr. 

1.7.4 Hela familjen 

Processtid: 2016-05-01-2021 -12-31 

Processägare: Kristianstads kommun 

Budget: Totalt: 24 939 610 Kr 2021: 5 878 309 

Samarbete mellan Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Östra Göinge kommun 

och Region Skåne via lokala vårdcentraler. 

Ur ansökan: Genom att arbeta med förebyggande och samlade samtidiga 
rehabiliteringsinsatser på familjenivå är förhoppningen att kunna förhindra att problem 
växer så mycket. Samtidigt är förhoppningen att nå en samhällsekonomisk vinst på sikt, 
eftersom förebyggande och samlade samtidiga insatser för familjer i längden torde vara 
kostnadseffektivare än att satsa på korrigerande åtgärder. 

Målgrupp: Målgrupp för insatsen är familjer, som är bosatta i respektive kommun, har 

ersättning i form av kommunalt försörjningsstöd och samtidigt är aktuella inom/ har 

kontakt med/är i behov av kontakt med någon av följande verksamheter: Region Skåne, 

Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan samt har behov av stöd från Hela Familjen. 

Mål: Det övergripande målet för samarbetet är att öka förutsättningarna för varje individ 

att finna hållbara lösningar för att återfå sin arbetsförmåga och ta tillvara sina 

förutsättningar till egen försörjning. 

Under 2021 har Hela Familjen som så många andra verksamheter präglats av 

pandemin och restriktioner till följd av den. Verksamheten har inte kunnat 

genomföra hembesök och tagit emot besök som t idigare. Verksamheten och 

2/ v7' o¼- ~ 
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arbetsmodellen har fått anpassa sig efter restriktionerna. Även 

personalförändringar har påverkat insatsen under året. Trots utmaningar med 

pandemi och personalförändringar har insatsen nått fullgoda resultat med 

familjerna. Sammanlagt under 2021 har 87 familjer deltagit i insatsen och detta har 

registrerats som en mängdinsats i SUS. 

I juni månad träffade Hela Familjen redaktör Jenny Palmqvist från tidningen 

Socionomen. Jenny kommer göra ett reportage om Hela Familjen arbetet och 

belysa den arbetsmodell som processen förespråkar. 

Resultatet av den interna utvärdering som genomfördes av Hela Familjen visar att 

61 % av familjerna som avslutats har nått självförsörjning. 58 % känner sig friskare 

efter kontakt med Hela Familjen då de fått hjälp med relevant insats för en bättre 

livskvalite. 

ASKing har fortsatt utvärdera Hela familjen under 2021. Slutrapporten visar att det 

f inns stöd för att Hela Familjens arbetssätt och att dess principer fungerar. Det 

leder till resultat för målgruppen i praktiken och upplevs som meningsfullt för 

medarbetarna. De tre kommunerna har arbetat utifrån samma grund med lokala 

anpassningar. Det finns därmed stöd för att arbetssättet bidrar till de förväntade 

resultat- och effektmål för målgruppen; att de upplever en god kontakt med 

kommunerna och vården samt får en ökad självförsörjning och förbättrad hälsa. 

Samverkanskoordinatorsrollen har fortsatt utveckla strukturer för samverkan 

mellan samverkansparterna i projektet. Utvärderingen visar på effekter i form av 

stärkt samverkan med de vårdcentraler som samverkanskoordinatorn har haft 

fokuserad kontakt med inom ramen för projektet. Enligt de intervjuade 

enhetscheferna för försörjningsstödet och representanterna för vårdcentralerna 

håller en generell kännedom om koordinatorfunktionen på att utvecklas på 

vårdcentralerna och läkarna har börjat fråga eftef patienters sysselsättning och 

försörjning. 

Socialrådgivare med inriktning mot anhörigstöd har tagit fram en utbildning samt 

utbildat personal inom området. Samtliga inom projektet och deras verksamheter 

har fått möjligheten att delta i kompetensutvecklingen. Från och med maj 2021 

har tjänsten som socialrådgivare med inriktning mot anhörigstöd varit vakant då 

detta uppdrag har slutförts. 

Implementering av samverkanskoordinatorstjänsten har gjorts i Kristianstad 

kommun. 

I december spelade processen in en spridningskonferens för att få med sig alla 

erfarenheter ut ur insatsen och säkerställa att värdefulla erfarenheter tas tillvara på 

inför framtida spridning. Denna film kan ses på förbundets hemsida. 

Utfall kostnad 2021 blev 5 429 105 kr. 
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1. 7 .5 Kompetensvalidering 

Processtid: 2018-09-01 -2023-08-31 

Processigare: Osby kommun 

Budget: Totalt: 6 508 690 Kr 2021 : 2 211 890 Kr 

Samarbete mellan Osby kommun, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, 

Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun och Arbetsförmedlingen. 
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Ur ansökan: "När en deltagare i behov av validering identifierats utses en utbildad 
handledare/bedömare och beslutar tillsammans med deltagare om vilka färdigheter som 
ska valideras och hur. Deltagaren påbörjar sedan valideringsprocessen och 
handledare/bedömare gör en bedömning om deltagaren uppnått de läranderesultat som 
förväntats i valda moduler." 

Målgrupp: Målgruppen för insatsen är individer som är långtidsarbetslösa eller riskerar 

långtidsarbetslöshet i arbetsför ålder som är bosatta i någon av kommunerna Bromölla, 

Hässleholm, Kristianstad, Osby eller Östra Göinge. Målgruppen för processen är de som 

har svårt att ta till sig utbildning i ordinarie system och behöver "lära sig jobbet på 

jobbet". De saknar formell kompetens/har en på arbetsmarknaden icke gångbar 

kompetens, och/ eller saknar på arbetsmarknaden efterfrågade dokument. 

MAi: Den övergripande målsättningen, är att genom validering öka t räffsäkerheten i en 

fortsatt planering av individen väg mot arbete och självförsörjning. Slutmålet för denna 

process är således inte att deltagarna återfår arbetsförmåga direkt, utan 

valideringsarbetet får i stället ses som ett led i vägen mot att återfå arbetsförmåga och bli 

självförsörjande. 

Mål för 2021 
• Att ett gemensamt basprogram/ kurskoncept för jobbförberedande insatser 

baserat på moduler inom kompeten~er för arbetslivet finns t illgängligt för alla 
i Skåne nordost. 

• Att en effektiv och dokumenterad process f inns kring validering av 
kompetenser för arbetslivet. 

• 200 antal i jobbförberedande basprogram 
• 100 antal genomförda valideringar kompetenser för arbetslivet 
• Att ovanstående två första punkter är implementerat som en naturlig del i 

arbetsmarknadsverksamheterna i Skåne nordost. 

2021 lades tid i processen på att bygga en digital plattform för deltagare som behöver 

mer kunskap om arbetslivet. Plattformen omfattar områdena arbetsmarknad, 

samhällsinformation och på jobbet. Varje område har ett antal underkategorier där 

deltagare, på enkel svenska, ska kunna lära sig om rättigheter och skyld igheter i Sverige 

som medborgare och på jobbet som anställd. Programmet lanserades under hösten 

2021 . Programmetfinns på förbundets hemsida, under fliken basprogram. Tanken med 

plattformen är att ha ett gemensamt utbildningsmaterial över arbetsmarknadsenheterna 

i Skåne Nordost. Det finns även en ambition att andra verksamheter ska kunna använda 

programmet så som SFI och annan vuxenutbildning. 
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Kompetensvalideringen har utvärderats av Bo Eriksson. Resultaten under det avslutande 

året av processen är bättre än tidigare även om processen inte fullt ut uppnått alla mål; 

• Målet om antal genomförda förberedande insatser har överträffats. 

• Målet om antal påbörjade valideringar har uppnåtts men däremot har endast 61 

procent av dessa kunnat fullföljas med ett intyg som resultat. (flera avslutats mot 

annan aktivitet exempelvis extratjänst innan färd ig validering) 

• Ett gemensamt basprogram/kurskoncept baserat på modulerna inom Kompetenser 

för arbetslivet finns nu tillgängligt för alla arbetsmarknadsenheterna i Skåne 

Nordost. 

• Målet att utveckla en effektiv och dokumenterad process kring validering av 

Kompetenser för arbetslivet är endast delvis uppnått. 

• Implementering har skett i ett nytt projekt men inte fullt ut i reguljär verksamhet 

Då processen gick över i en ny fas 1 september 2021 är en slutrapport inlämnad på den 

första delen som ligger på förbundets hemsida under insatser. Projektledare har 

slutredovisat insatsen för beredningsgruppen. Utvärderare Bo Eriksson har redovisat 

projektet för styrelsen. 

Kompetensvalideringen registrerades som en mängdinsats under 2021 och det är 331 

deltagare som är eller har varit aktuella i insatsen under året. Från och med 2022 ska 

kompetensvalideringen registreras som individinsats. 

Utfall kostnad 2021 blev 2 093 947 kr. 

1. 7 .6 Maria mödrahälsovård 

Processtid: 2016-09-01 - 2024-12-31 

Processägare: Kristianstads kommun 

Budget: Totalt: 7 287 857 Kr 
. 

2021 : 629 436 Kr 

Samarbete mellan Kristianstads kommun och Region Skåne. 

Ur ansökan: Projektarbetet kommer att genomföras i tätt samarbete med socialtjänsten. 
Den socionom som kommer att arbeta i Maria Mödrahälsovård, kommer att ha 
arbetsuppgifter som bl.a. består av motiverande och kurativa samtal, familjeinriktat 
arbete, uppsökande verksamhet, arbeta upp kontaktvägar, fungera som vägen in i 
kommunernas socialtjänster i syfte att möjliggöra insatser i kvinnans och partnerns 
hemmakommun. 

Målgrupp: Målgrupp för insatsen är gravida kvinnor med riskbruks- eller missbruks

problematik samt deras partners som är bosatta inom Samordningsförbundet Skåne 

Nordosts upptagningsområde. 

Mål: Det huvudsakliga målet med processen, är på individnivå, att vägen till 

självförsörjning kan förkortas då kvinnan och partnern börjar med sin och familjens 

missbruks- och familjebehandling redan under graviditeten istället för efter att barnet 
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har fötts. Kvinnan och partnern kan då vara i fas för att börja med arbetslivsinriktad 

rehabilitering strax efter sin föräldraledighet för att nå självförsörjning. 
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Under 2021 har socionomfunktionen fortsatt arbeta med klienter tillsammans med 

kollegorna på kvinnomottagningen. Arbetsgruppen har under året fått t ill en 

referensgrupp bestående utav en representant från vuxenenheten och en representant 

från barn- och familjeenheten, från varje kommun. Detta för att få till ett tydligt och bra 

informationsflöde och närmare samarbete. Pandemin har påverkat utåtriktat arbete i 

Skåne Nordost och kommer att tas upp igen framåt. Inflödet till processen fungerar men 

det finns utvecklingsarbete då det tros finnas en större mängd deltagare som processen 

i dagsläget inte når. Inför 2022 ska ett mer utåtriktat arbete prägla projektet nu när 

samhället öppnar upp igen. 

Arbetsgruppen har arbetat fram en arbetsmodell där socionomen träffar kvinnorna en 

gång per vecka, där ett besök tar ca 1,5 timme per gång. Under dessa tillfällen görs 

också de graviditetskontroller som normalt görs under en graviditet. Vidare stödjer 

socionomen klienterna i olika frågor som är viktiga för klienten för att ta sig vidare i sin 

situation. 

Det finns inte ett exakt antal individer Maria Mödravård arbetar eller har arbetat med då 

arbetet genomförs i nära samverkan med ordinarie verksamhet inom kvinnokliniken och 

i kommunerna. Ibland rör det sig om enstaka samtal med individer eller stöd åt personal 

i ordinarie verksamhet, medan det i andra fall kan röra sig om mycket tidskrävande långa 

processer från graviditet till förlossning och uppföljning. 

Under hösten kopplades utvärderare Stefan Persson in i projektet igen och påbörjade i 

slutet av året en grundlig utvärdering av projektet som kommer stå klar första kvartalet 

2022. 

I SUS mängdregistrerades Maria mödrahälsovår<;l och det var 4 inskrivna i projektet 

2021 . 

Utfall kostnad 2021 blev 489 813 kr. 

1. 7. 7 Sista slaget 

Processtid: 2019-02-01-2022-01 -31 

Processägare: Kristianstads kommun 

Budget: Totalt: 1 783 702 2021 : 366 304 

Samarbete mellan Kristianstads kommun och Region Skåne. 

Ur ansökan: Våld i nära relation är ett mycket utbrett samhällsproblem som är så vanligt 

att WHO klassar det som ett folkhälsoproblem. Detta bär med sig stora kostnader såväl 

samhällsekonomiskt som för de människor som lever med våldet. De kostnadskalkyler 

som gjorts i Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
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(utdrag ur Skr 2016117: 10) visar på samhällskostnader i Sverige på 21,5 miljarder kronor 

per år inklusive kostnad för förlorad livskvalitet för inblandade individer. 

Målgrupp: Be hovsgrupp för insatsen är personer i arbetsför ålder ( 16 - 64 år), som är 

bosatta i Kristianstads kommun, har kontakt med kommunens Arbete och 

välfärdsförvaltning eller vårdcentralerna Vilan eller Vä och bedöms ha behov av kontakt 

med/stöd av medarbetarna i Sista Slaget. 

Mål: Det övergripande målet för samarbetet är att öka förutsättningarna för varje individ 

att finna hållbara lösningar för att åstadkomma förändring som på sikt väntas leda till att 

individen återfår sin förmåga till egen försörjning/återfå sin arbetsförmåga. 

På organisatorisk nivå är målsättningen: 

ökad kompetens om våld i nära relation hos medarbetare på berörda 
vårdcentraler och kunskap om att ställa frågor om våld som en del av 
anamnestagningen 
att utveckla och etablera ett samarbete baserat på en gemensam metodik 
att samarbetsparterna genom samarbetet blir bättre på att komma in tidigare 
med stödjande funktioner för att åstadkomma förändring 
ökad samsyn och kunskap kring behovsgruppen och fungerande arbetssätt 
att kriscentrum når fler personer som utövar våld i en nära relation. 

På individnivå är målsättningen: 

att bryta mönster, så att t idigare svårigheter/problematik inte fortsätter 
att fler individer kan få stöd då samarbetet väntas leda till en ökad upptäckt av 
våldsutsatthet eller risk för våldsutsatthet 
att fler individer som utövar våld i nära relation eller befinner sig i riskzonen för 
att göra detta får stöd och hjälp 

Sista slaget har fortsatt sin utbildningsresa som genqmförs i samverkan mellan Kristianstad 

kommun och vårdcentralerna Vä och Vilan. Under 2021 som är processen sista år var 

ambitionen att hinna genomföra de tre sista utbildningsmodulerna som kvarstod i 

processen. Sista slaget har blivit påverkat av pandemin då vård personal inte har kunnat 

delta i utbildningar utifrån rådande situation.Trots utmaningar från pandemin kom arbetat i 

gång under 2021 , styrgruppsarbetet och lilla arbetsgruppen planerade den fjärde 

utbildningen som medarbetarna skulle gå. Även en förutbildning/generalrepetition 

genomfördes. 

Utbildningsmodul 4 genomföres i början av december, 2 halvdagsutbildningar. Enkäter 

delades ut till samtliga medarbetare som deltog i utbildningen och resultatet var positivt. 

Deltagarna upplever att utbildningen var givande och att det den nya kunskapen är relevant 

för deras arbete med patienter. 

Eftersom processen löper ut 2022-01-31 kommer inte modul 5-6 hinnas genomförs under 

insatstiden men Kristianstad kommun samt vårdcentralerna Vä och Vilan kommer genomföra 

dessa utanför processverksamheten. 

24 
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Under våren kopplades en ny utvärderare, Malin Brandquist, till projektet då de inte haft 

någon utvärderare under en längre tid. Möten tillsammans med förbundet, utvärderare och 

processägare genomfördes och en planering för hur utvärderingen skulle genomföras 

gjordes. Utvärderingen kommer lämnas in i början av 2022. 

Utfall kostnad 2021 blev 307 456 kr. 
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Resultaträkning 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader 

Finansiella intäkter och kostnader 

Årets resultat 

Not 

2 

3 

4 

19 

2021-01-01 2020-01-01 
-2021-12-31 -2020-12-31 

12878000 12 890 000 

-11800128 -15 110 804 

-16 146 -16 190 

1 061 726 -2 236 994 

-408 -113 

1 061 318 -2 237 107 
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och inventarier 

Omsättningstillgångar 
Fordringar 
Kassa och Bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

1ot 

5 

20 

2021-12-31 2020-12-31 

0 16 146 

450 420 535 791 
2 759 820 2 258 877 
3 210 240 2 794 668 

3 210 240 2 810 814 
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Balansräkning 

EGET KAPITAL, A VSÄTTNTNGAR OCH 

SKULDER 

Eget kapital 
Eget kapital 

Arets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
Kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
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2021-12-31 2020-12-31 
Not 

6 

1 20 1 140 3 438 247 

1 06 1 3 I 8 -2237107 

2 262 459 1201140 

947 782 I 609 674 

3 210 240 2 810 814 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Årets resultat 

Justering for poster som inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

rot 
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2021-01-01 2020-01-01 
-2021-12-31 -2020-12-31 

I 061 31 8 -2237 107 

16 146 16 190 

85 371 122 973 
-661 892 -1 55 021 
500 943 -2 252 965 

500 943 -2 252 965 

2 258 877 4 511 842 
2 759 820 2 258 877 
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Tilläggs upplysningar 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

23 

Årsredovisningen har upprättats enligt kommunallagen, Lagen om kommunal bokföring och redovisning 

och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med viss anpassning av 

rnbricering till förbundets specifika verksamhet. 

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter har intäktsförts i den period de avser. 

Projektkostnader 

Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen. 

Finansieringsanalys 

Finansieringsanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av 

på den närmast lägre avskrivningstiden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Maskiner och inventarier 
5 år 
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Not 2 Verksamhetens intäkter 

Erhållna medel regionen 

Erhållna statliga medel 

Erhållna kommunala bidrag 

24 

2021 2020 

-3 219 500 -3 222 500 

-6 439 000 -6 445 000 

-3219500 -3 222 500 

-12 878 000 -12 890 000 
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Not 3 Verksamhetens kostnader 

Projektkostnader 

Personalkostnader 

Övriga verksamhetskostnader 

Summa verksamhetens kostnader 

Not 4 Avskrivningar 

Avskrivningar materiella tillgångar 

Summa avskrivningar 

Not 5 Maskiner och inventarier 

Ingående anskaffningsvärden 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

lngående avskrivningar 

Arets avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

2021 

9 749 236 

I 348 025 

702 867 

11800128 

2021 

16 146 

16146 

2021- 12-31 

80 950 

80 950 

-64 804 

-1 6 146 

-80 950 

0 
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2020 

13 L8J 651 

1 0 17516 

9 11 636 

15 110 803 

2020 

16 190 

16190 

2020-12-31 

80 950 

80 950 

-48 614 

- 16 190 

-64 804 

16146 
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Not 6 Eget kapital 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 

Årets resultat 

Utgående eget kapital 

2.ZO'( f/ 
Kristianstad 

~~ 
Robin Gustavsson 

Ordförande 

Ledamot 

Vår revisionsberättelse har lämnats 

~~ 
Hans Forsberg 
Utsedd av kommunerna 

2021-12-31 

I 201 140 

I 061 3 18 

2 262 458 

Susanne Bäckman 

Ledamot 

/'-.l l~~ 
arlsson 

U av Region Skåne 
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2020-12-31 

3 438 247 

-2 237 107 

1 201140 



Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost, arg. nr 222000-2790, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och fullmäktige i Region Skåne samt respektive medlemskommun. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Skåne Nordost för år 2021 . 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
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felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen , om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra förfa~ningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av 
Samordningsförbundet Skåne Nordost för år 2021 . 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 
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Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar 

Värt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed värt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsätgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för värt uttalande om ansvarsfrihet. 

Krist~ nstad den 20 april 2022 

~2~/ ~ l-__J 
Ingrid larlsson Hans Forsberg 
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1 Bakgrund 
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Skåne Nordost för räkenskaps
året 2021 . Granskningen har bedrivits i enlighet med god revisionssed för kommunal 
verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revisorernas bedömningar 
och uttalanden i revisionsberättelsen. 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät
telsen. 

Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och even
tuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revis
ion. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av; 

• att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, 

• om räkenskaperna är rättvisande och 

• om den interna kontrollen är tillräcklig. 

1.2 Revisions kriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet 
med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

• Lag om finansiell samordning SFS 2003:1210, Kommunallag och lag om kommunal 
bokföring och redovisning 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR 

• Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Det innebär att vi plane
rat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra 
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2020. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Vi har även stämt av 

1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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balanskravsutredning mot underlag. Övriga delar har endast granskats utifrån om in
formationen är förenlig med de finansiella delarna. 

Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen . 

Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll 
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen 

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un
derlag. Översiktlig analys av övriga poster. 

• Stickprovsgranskning av attest och utanordning 

• Sedvanlig bokslutsgranskning 

1.3.1 Risk- och väsentlighetsanalys 

1.3.1.1 Redovisningen 

• Verksamhetens intäkter 

Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot 
beslut, fakturering och inbetalning. 

• Verksamhetens kostnader 

Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord
ning samt avklipp. 

• Kassa och bank 

- Substansgranskas mot externa underlag. 

• Kortfristiga skulder 

Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord
ning samt avklipp. 

• Redovisningsprinciper och upplysningsplikt 

1.3.1.2 Intern kontroll 

• "Ordning och reda" 

• Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och redovisningsbyrån 

• Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt 
belopp. 
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2 Resultat av granskningen 

2.1 Årsredovisningen 
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen 
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att års
redovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. 

2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen 
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Vid vår granskning har vi granskat förbundets redovisningsprinciper mot RKR:s gäl
lande rekommendationer. 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever 
RKR:s rekommendationer. 

2.3 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekono
misk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekono
misk hushållning i sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god eko
nomisk hushållning. 

I samordningsförbundets budget och verksamhetsplan för 2021 lämnas inte någon de
finition av god ekonomisk hushållning kopplat till övergripande mål. Vi uppmanar därför 
samordningsförbundet återigen att framöver försöka fastställa riktlinjer och mål för god 
ekonomisk hushållning innehållande ekonomiska mål och verksamhetsmål. 

2.3.1 Ekonomiska mål 

Förbundet visar ett positivt resultat på 1 061 tkr att jämföra med en förlust på 2 237 tkr 
för år 2020. Det positiva resultatet beror huvudsakligen på att pandemin till viss del in
neburit begränsningar i verksamhetsutövningen. Efter anställningen av en ny förbunds
chef och ytterligare en medarbetare har något av en omstart skett och förbundet be
döms nu ha möjligheter att utföra en verksamhet i enlighet med syftet. 

2.3.2 Verksamhetsmål 

Som nämnts ovan finns inga konkreta eller mätbara övergripande verksamhetsmål för 
förbundets verksamhet 2021. Årsredovisningen saknar därför också en fullständig re
dogörelse för måluppfyllelsen. I redogörelsen för respektive process finns dock en upp
följning mot processmålen . 

Vi anser dock att det framöver bör finnas övergripande verksamhetsmål för förbundet 
som vid årets slut kan utvärderas för att bedöma måluppfyllelsen. 
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2.4 Resultatet 
För kommentarer kring utfallet se avsnitt 2.3.1 ovan. 

2.5 Balansräkning 
Vi har inga väsentliga noteringar avseende balansräkningen och noterar att årets utfall 
innebär att samordningsförbundet närmar sig Nationella rådets rekommendation gäl
lande storleken på sparade medel/eget kapital. 

Rekommendationen anger att ett lämpligt målkapital är 20% av tilldelade medel upp till 
7, 0 mkr och 15% av tilldelade medel mellan 7, 1 - 15, 0 mkr. Tilldelade medel på 12 878 
tkr ger då ett målkapital på 2 267 tkr. Efter årets överskottuppgår samordningsförbun
dets egna kapital till 2 262 tkr vilket innebär att man är i nivå med rekommendationen. 

2.6 Intern kontroll 
Vi har noterat att förbundschefen ensam tecknar samordningsförbundets bankkonto. 
Detta är en svaghet i den interna kontrollen. Svagheten i den interna kontrollen komp
enseras till viss del av att alla fakturor attesteras av annan person samt att extern redo
visningskonsult bokför alla transaktioner med utgångspunkt i varje månads bankkonto
utdrag. 

Vi rekommenderar ändå att detta ändras så att det alltid krävs två i förening för att 
verkställa betalningar eller överföringar från förbundets konton . 

2.7 Förvaltning 

2.7.1 Delårsbokslut 

Förbundet har inte upprättat något delårsbokslut under 2021 . Lagen om kommunal 
bokföring och redovisning anger att ett delårsbokslut om minst 6 månader och högst 8 
månader skall upprättas. 

Förbundet har dock löpande ekonomiska uppföljningar till styrelsen men vi rekommen
derar att minst ett delårsbokslut upprättas i enlighet med lagens krav. 

2.7.2 Skatter och avgifter 

Vi noterar att det vid några tillfällen har skett sena inbetalningar av skatter och avgifter. 
Vi uppmanar förbundet att tillse att detta inte upprepas utan att betalning sker så att 
Skatteverket har pengarna på skattekontot på förfallodagen. 

3 Slutsats 
Baserat på genomförd granskning och efter beaktande av vad som rapporterats ovan 
bedömer vi sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den in
terna kontrollen har varit tillräcklig, att målen enligt förbundsordningen i allt väsentligt är 
uppfyllda samt att årsredovisningen upprättats i enlighet med lag och god sed. En re
visionsberättelse enligt standardutformning utan avvikande text torde därför kunna läm
nas för räkenskapsåret och därmed tillstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsens leda
möter för 2021 . 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktiges presidium 

§2 

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 - AV Media 
Skåne 
Dnr; KLF 2022/295 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna i 
kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Direktionen för AV Media Skåne har beslutat att överlämna årsredovisning för år 
2021 samt revisionsrapport och revisionsberättelse till medlemskommunerna med 
hemställan om att respektive fullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 

Revisorerna bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och likaså att 
direktionens interna kontroll varit tillräcklig. De tillstyrker i revisionsberättelsen att 
medlemskommunema beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet. 

I förbundet representerades Hässleholms kommun år 2021 av ledamot Erik Berg 
(M) och ersättare Lars Klees (SD). 

Sänt till: 
AV Media Skåne 
Hässleholms kommuns representanter år 2021 

Kommunfullmäktiges presidium 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-04-29 KLF 2022/295 

      

  

Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kansliavdelningen 
 
louise.davidsson@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Ansvarsfrihet år 2021 för kommunalförbundet AV 
Media Skåne 
  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige följande beslut:  

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar direktionen och de 
enskilda ledamöterna i kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2021. 

 

Beskrivning av ärendet 

Direktionen för AV Media Skåne har beslutat att överlämna årsredovisning för år 
2021 samt revisionsrapport och revisionsberättelse till medlemskommunerna med 
hemställan om att respektive fullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 

Revisorerna bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och likaså att 
direktionens interna kontroll varit tillräcklig. De tillstyrker i revisionsberättelsen att 
medlemskommunerna beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet. 

I förbundet representerades Hässleholms kommun år 2021 av ledamot Erik Berg 
(M) och ersättare Lars Klees (SD). 

 

Bilagor 

AV Medias hemställan om ansvarsfrihet 
Protokoll för direktionsmöte 2022-03-07 med bilagor 

 

Hässleholms 
kommun 
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Sändlista: 

AV Media Skåne 
Hässleholms kommuns representanter år 2021 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

Marina Nillund   Louise Davidsson 

Kanslichef   Kommunsekreterare 

 

  



 

  2022-04-22 
  

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: 
Finjagatan 44 Finjagatan 44 0451-38 85 80 kontakt@avmediaskane.se  
281 51  HÄSSLEHOLM    
   

 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 
    
 
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: 
 
 att överlämna årsredovisning för år 2021 till 
 respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 
 

att överlämna revisionsberättelse och granskningsrapport till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att 
dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 
 
Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2022-06-30. 
 
Bifogat finns: 
 

• Protokoll för direktionsmöte 2022-03-07 med bilagor. 
o Bilaga 1: Årsredovisning för 2021 innehållande Förvaltningsberättelse, 

Bokslut samt Statistik. 
Bilagt till bilaga 1 är: 

§ Revisionsberättelse för år 2021 
§ Granskningsrapport för år 2021 

o Bilaga 2: Helårsprognos för 2021 
o Bilaga 3-5: Direktionens interna arbetsmaterial 

 
 
Sven-Ingvar Borgquist, 
Ordförande  

 
eu 

 
Mikael Lindén, 
Verksamhetschef 
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PROTOKOLL 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Sammanträdesdag: 

Plats och tid: 

Närvarande: 

Tjänstgörande 
Ersättare: 

Ersättare: 

Verksamhetschef: 

Måndag den 7 mars 2022 

Hybridmöte på plats samt via Teams kl. 
13.30 - 15.00. 

Elisabeth Stenberg Michalski 
Thomas Nerd 
Erik Berg 
Rune Persson 
Daniel Tejera 
Marie Gärdby 
Sven Olsson 
Anette Thoresson 
Gun Friberg 
Daniel Jönsson Lyckestam 

Anette Persson 
Tonny Svensson 
Maria Reimer 
Lars Carlsson 

Susanne Jung 
Roger Persson 

Bromölla Mötesordf. 
Båstad 
Hässleholm 
Klippan t.o.m. § 5 
Kristianstad 
Perstorp 
Simrishamn 
Tomelilla 
Åstorp 
Östra Göinge 

Hörby 
Klippan fr.om. § 6 
Osby 
Ängelholm 

Båstad 
Tomelilla 

Personalföreträdare: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 
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Ärenden: 

§ 1. Mötets öppnande & upprop 
Dagens ordföranden Elisabeth Stenberg Michalski hälsade ledamöterna 
välkomna till dagens direktionsmöte. Verksamhetschefen förrättade 
upprop. 

Direktionen beslutar: 
att fastställa tjänstgöringslistan. 

§ 2. Val av justerare 
Marie Gärdby valdes till att justera dagens protokoll. 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 2021-12-06. 
Påskrivet protokoll är utskickat till ledamöterna. Verksamhetschefen 
gjorde en kort återkoppling till de beslut som togs vid mötet. 

Direktionen beslutar: 
att lägga föregäende mötesprotokoll till handlingarna. 
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§ 4. Årsredovisning 2021 Bilaga 1 
Verksamhetschefen kommenterade väsentliga händelser under året, 
styrning och uppföljning av förbundets verksamhet samt god ekonomisk 
hushållning och ekonomisk ställning i verksamhetsberättelsen. 
Verksamhetschefen kommenterade årets resultat 132 295 kr, kassa & 
bank 5 644 165 kr bestående av vårt transaktionskonto PM konto 
1 265 911 kr och korträntefonder LUX fonder 4 378 254 kr. 
Verksamhetschefen kommenterade även posten eget kapital 7 543 568 kr 
samt tillgången i pensionsstiftelsen 5 287 894 kr och pensionsreserven 
1 571 000 kr. Verksamhetschefen kommenterade 2021 års statistik. 
Verksamhetschefen redovisade bakgrundsinformation till års- Bilaga 2 
redovisningen med sin excelfil för månadsuppföljning, se gula över-
strykningar i excelfilen. 

Verksamhetschefens slutkommentar till ekonomisk redovisning är att 
förbundet har en bra ekonomisk ställning med en välskött ekonomi genom 
0 

aren. 

Direktionen beslutar: 
att verksamhetschefen gör en kontroll av att alla siffror 
stämmer. 
att godkänna ärsredovisningen med statistik för är 2021. 
att ärets resultat 132 295 kr läggs till eget kapital. 
att när granskningsrapporten och revisionsberättelsen är 
klar skall den skickas till AU och direktionens ledamöter. 
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att granskningsrapporten och revisionsberättelsen för är 
2021 biläggs AV Media Skänes ärsredovisning. 
att granskningsrapporten och revisionsberättelsen för är 
2021 tillsammans med ärsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunerna med hemställan om att dessa 
beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gängna 
verksamhetsäret 2021. 
att redovisningskonsult skall finnas tillgänglig för att 
svar pä frägor vid delärs- och ärsbokslut. 

§ 5 Aktuellt på AV Media Skåne 
Verksamhetschefen gav en uppdatering av läget på AV Media Skåne. 

• Arbetsläget, Covid, våra transporter. 
• Samverkansprojekt film. 
• Seniorportalen. 
• Resursbanken. 
• AV Media E-bib. 
• Samverkan med förvaltningarna . 
• Uppföljning g: a kunder som Laholm, Svalöv, Kävlinge med flera. 
• Våra lokaler. 
• Hot & risker i vår verksamhet. 

Direktionen beslutar: 
att lägga verksamhetschefens uppdatering till handlingarna 

§ 6 Framtidsfrågor Bilaga 3 
Verksamhetschefen kommenterade kort rapporten om möjlig samverkan 
mellan "läromedelscentraler" för strömmande media i skolan samt sin 
egen skrivning om tankar/kommentarer till rapporten. 

I framtidsfrågorna låg även verksamhetschefens dialog med E & Y som Bilaga 4 
ett viktig underlag/ingångsvärde för möjligheten till utveckling och möjligheten 
för AV Media Skånes direktion att fatta beslut om uttag ur Lux korträntefond. 
Syftet då pengarna sattes i korträntefonderna av direktionen var just att 
Säkerställa möjligheten till utveckling av förbundet. Därför ser E & Y inga 
problem med att direktionen fattar beslut om uttag ur korträntefonden för 
utvecklingsprojekt. 

Tomas Nerd framförde sina tankar om samverkan och yrkade på att en sådan 
stor och viktig fråga skall gå på remiss till samtliga medlemskommuner. 

Direktionen beslutar: 
att AV Media Skäne fortsätter sin arbetsprocess angäende samverkan 
samt att ta fram detaljunder/ag för i ett första steg avseende gemensam 
plattform för media och i ett andra steg samverkan kring innehället i 
mediecentralernas verksamhet. 



AV 
MEDIA SKÅNE 

att samverkansunderlag skall skickas pä remiss till medlems
kommunerna för beslut. 
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att använda korträntefonden pä avsett sätt, enligt verksamhetschefens 
information, för framtida utveckling. 

§ 7 Ny avgiftsmodell Bilaga 5 
Verksamhetschefen kommenterade utsänt underlag samt redovisade in
gångsvärden samt uträkningar för förordat alternativ. 

Thomas Nerd framförde sina tankar angående ny avgiftsmodell och yrkade 
på att när direktionen skall fatta beslut om ny avgiftsmodell så skall även 
denna fråga skickas på remiss för godkännande utav medlems
kommunerna. 

Thomas Nerd vill att verksamhetschefen utvecklar resonemanget till 
förslaget om att basera avgiften per elev till nästa direktionsmöte den 30 
maj. 

Direktionen beslutar: 
att verksamhetschefen äterkommer med mer information om 
alternativ 2 och att ärendet tas upp för dialog vid nästa 
direktionsmöte den 30 maj 

§ 8 Övriga ärenden 
Arbetet med att skicka ut lönespecar via Hogia lön och Kivra fortgår. 
Verksamhetschefen återkommer i ärendet. 

Förslag ifrån Christer Grankvist om att genomföra resa och studiebesök till ett 
koncentrationsläger och eller utställningen i Malmö. Verksamhetschefen 
informerade om att nu när det fattats beslut enligt ovan så finns inte arbetstid 
till att genomföra studiebesök. Verksamhetschefen kommer att ta upp det vid 
presidiemöte nu på måndag den 14 mars. 

Nästa direktionsmöte är måndagen den 30 maj klockan 13.30 på plats 
eller via Teams (samverkan, ny avgiftsmodell). 

Ordföranden tackade för dagens möte och avslutade mötet. 
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2022-03-07 

FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 2021 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Ar 2021 2020 2019 2018 2017 
Intäkter 10 229 033 10 359 322 10 873 941 11 418 070 13 772 077 
Kostnader 10 096 738 10013814 10618674 11 598 522 13 061 960 
Arets 
resultat 132 295 364 066 263 615 598 378* 
Antal 
anställda 7 9 9 9 

Kommentarer till översikten: 
2017 års ökning av intäkterna berodde på en ökad försäljning av teknik. 
Hösten 2016 rekryterades två nya medarbetar som IKT pedagoger därav 10 
anställda 2017. 
Hösten 2017 infördes periodisering på inköp av licenser för film och digitala 
läromedel. 

331 641 
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I maj månad 2018 fattade direktionen beslut om nedläggning av upphandling/försäljning 
per den 15 juni för att enbart utveckla den pedagogiska verksamheten i förbundet. 
Därmed minskar intäkterna totalt fr.o.m. år 2018 jämfört med tidigare år. 
* Jämförelsetalet årets resultat för 2018 har omräknats då principerna för värdering av 
kortfristiga placeringar har förändrats under 2019. 

Kommunalförbundet AV Media Skåne 
Historik 
1997-01-01 bildades Kommunalförbundet AV Media Skåne. Det nya 
kommunalförbundet AV Media Skåne övertog den verksamhet som Kristianstads läns 
AV- och läromedelscentral bedrivit sedan 1970. Enligt kommunalförbundets 
förbundsordning skulle det bestå under ett år dvs. t.o.m. den 31 december. 
Under 1997 beslutade tolv av medlemskommunernas fullmäktige att fr.o.m. 
1998-01-01 bilda ett nytt kommunalförbund med samma namn. 
Förbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning , förskola 
och annan pedagogisk verksamhet. Förbundets ändamål är att främja samverkan 
och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom områdena film , ljud, 
litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt tillhandahållande av teknik. 
Förbundet skall ligga i framkant avseende modern pedagogik och teknik. 

Medlemskommuner och samverkansavtal 
Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är: Bromölla, Båstad , 
Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, 
Tomelilla, Åstorp , Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. Övriga samverkansavtal 
enligt följande: en skola i Sjöbo kommun, en skola i Lund, en skola på Ven, Perstorps 
gymnasium (Perstorp AB) , Regionmuseet i Kristianstad, Sölvesborg-Bromölla 
Kommunalförbund, Furuboda folkhögskola, Munka folkhögskola , Önnestads 
folkhögskola samt Österlens folkhögskola . 

• 



AV 
MED I A SKÅNE 

Direktionen har bestått av följande ledamöter: 

Kommun 

Bromölla 

Båstad 

Hässleholm 

Höör 

Hörby 

Klippan 

Kristianstad 

Osby 

Perstorp 

Simrishamn 

Tomeli lla 

Åstorp 

Ängelholm 

Ordinarie Ersättare 

Elisabeth Stenberg Susanne Bäckman (L) 
Michalski (S) 

Thomas Nerd (S) Susanne Jung (M) 

Erik Berg (M) Lars Klees (SD) 

Jörgen Ekman (L) Jill Andersson (S) 

Stefan Borg (SD) Anette Persson (M) 

Rune Persson (S) Tonny Svensson (M) 

Daniel Tejera (L) Ulrika Tallgren (S) 

Lars-Anton lvarsson (M) Maria Reimer (S) 

Marie Gärdby (C) Valter Titusson (S) 

Sven Olsson (M) Christer Grankvist (S) 
Vice Ordf. 

Anette Thoresson (C) Roger Persson (S) 

Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) 

Sven-Ingvar Lars Carlsson (S) 
Borgquist (M) Ordf. 

2022-03-07 

Örkelljunga 

Östra Göinge 

Jon Strömberg (M) Anneli Eskilandersson (SD) 

Daniel Jönsson Sven-Arne Persson (S) 
Lyckestam (M) 

Arbetsutskottet har bestått av 
Ordföranden Sven-Ingvar Borgquist 
Vice Ordföranden Christer Grankvist 
Ledamot Marie Gärdby 
Ledamot Rune Persson 
Ledamot Daniel Tejera 

• 
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AU- och Direktionsmöten 
Under året har fem AU-möten och fem direktionsmöten genomförts. 

AV Media Skånes organisation 

Verksamhetschef 

Ansvarig för litteraturutlåning, 
utbildningar & kurser samt 
mässor. IKT-pedagog 

IKT-pedagog, utbildningar 
& kurser 

IT-samordnare 
Personuppgiftsansvarig 

lnköpsansvariga Film & 
Mediarådgivning 

Daglig fysisk utlåning 

Ansvarig för transporter 

Mikael Linden 

Eva Martinsson 

Anna Söderstjerna 

Martin Sarkar 

Marie Bertilsson 
Annika Ericsson 

Jeanette Lundgren 
Mattias Bjereke 

Thomas Levin 

Väsentliga händelser under året 

2022-03-07 

Efter två års medlemskapsprocess så består kommunalförbundet från och med 1 
januari av 15 medlemskommuner och därmed antogs också reviderad förbunds
ordning. 

Nya ledamöter ifrån de tre nya medlemskommunerna Höör, Hörby och Kristianstad 
hälsades välkomna i direktionen vid direktionsmöte den 10 februari. Vid mötet 
utökades AU med två ledamöter. Härmed består AU av ordföranden, vice ordförande 
och tre ledamöter. 

Den 8 mars godkände direktionen årsbokslutet för år 2020. 

I juni månad har samtliga medlemskommuner beviljat direktionen ansvarsfrihet för år 
2020. 

21 juni lanserade vår leverantör av mediekatalogen, SLI AB, en ny uppdaterad 
katalog . 

• 
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Direktionen har fastställt delårsbokslut per 2021-08-31. Delårsbokslutet har skickats 
ut till medlemskommunerna som information . 

Under året har vårt kundregister uppdaterats så att alla förskolor, grundskolor, 
gymnasium, vuxenutbildningar och folkhögskolor har eget kundnummer. Vi har också 
tagit bort och lagt till skolor i alla kommuner. 

Projekt avseende möjligheterna till samverkan mellan flera mediecentraler har under 
hösten utretts av projektledaren Björn Flintberg och advokaten Fredrik Engström. 
Rapporten ger vid handen att det finns inget hinder för att samverka i vid bemärkelse. 

Samverkan avseende inköp och produktion av film har inletts mellan vårt förbund och 
Mediecenter i Jönköping samt Mediepoolen i Skövde. 

I december var verksamhetschefen inbjuden till Åstorps kommunfullmäktige för att 
uppdatera KF om dagens möjligheter för lärare, personal och elever att använd något 
utav de ca 25 000 artiklar som finns till utlåning i mediekatalogen. 

Inga upphandlingar har genomförts under året. 

I övrigt har året precis som 2020 präglats av pandemin, vilket har gjort att 
utbildningar, informationer och möten i mycket stor utsträckning har genomförts 
digitalt. 

Styrning och uppfölining av förbundets verksamhet 

AV Media Skånes mål är att: 

• öka den totala utlåningen med 2% 

Kommentar till satt mål: Målet är med råge uppnått. 
Total utlåning 2020 uppgick till 444 543 utlåningar. Total utlåning för år 2021 var 
471 758 utlåningar vilket innebär en ökning med 6%. 

• öka utlåningen av strömmande film så att varje elev i snitt/år strömmar 8 filmer 

Kommentar till satt mål: Målet är uppnått. Totalt antal strömmar 2020 uppgick till 
438 876 strömmar. Totalt antal strömmar för år 2021 var 467 767. Totalt antal elever 
var 2021 -12-31 53 600. Vilket gör att varje elev lånar 8, 7 filmer . 

• 
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• öka utlåningen av litteratur med 200 lån 

Kommentar till satt mål: Total utlåning för litteratur uppgick år 2020 till 3 763 lån. 
Total utlåning för år 2021 var 2 927 lån. Målet är ej uppnått. Det beror på två saker 
dels att pandemin fortsatte under 2021 med distans- och fjärrundervisning för elever i 
perioder. Dels på grund av att vår leverantör SLI AB lanserade en ny uppdaterad 
mediekatalog som under hösten 2021 hade stora brister i bokningsdelen, så att 
lärarna inte kunde boka via mediekatalogen på avsett sätt. Vi fick i stället ta emot 
beställningar per mejl och telefon. Det är två orsaker som vi själva ej kunnat påverka. 

• Öka utlåningen av teknik och studie/ådor med 80 lån 

Kommentar till satt mål: Total utlåning av teknik och studielådor 2020 uppgick till 
793 lån. Total utlåning för år 2021 var 632 lån. Målet är ej uppnått. Orsakerna till 
detta är samma som i målet ovan för litteratur. 

• öka antalet konton i mediekatalogen för lärare och elever med 5000 nya 
konton 

Kommentar till satt mål: Totalt antal lärarkonton uppgick 2020 till 8 859 konton och 
elevkonton uppgick till 17 994 konton. Totalt antal lärarkonton för 2021 var 5 627 
konton och elevkonton uppgick till 15 996 konton. Ett svårbedömt resultat då vi fick 
en ny mediekatalog levererat av SLI AB den 21 juni, vilket vi ej hade information om 
då målen sattes. Vi började om ifrån noll och det har inneburit mycket arbete för att få 
tillbaka såväl lärare som elever med nya skapade konton. Statistiken för lärarkonton 
är nu aktuella och aktiva vilket inte var fallet 2020 då vi hade 8 859 registrerade 
lärarkonton. Dagens statistik för lärarkonton är mer relevant. Vår bedömningen att 
uppsatt mål är uppnått. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

AV Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning. 

• AV Media Skånes soliditet skall ej understiga 60% 
• AV Media Skånes likviditet skall ej understiga 900 000 kr. 

Kommentar till målet god ekonomisk hushållning: 
AV Media Skåne har en god soliditet då ekonomin visar på en god betalningsförmåga 
på lång sikt, eget kapital uppgår till 7 543 568 kr. AV Media Skånes likviditet per 
2021-12-31 är bra, i kassa och bank fanns 5 644 165 kr. Vi har en stabil ekonomi. 

Ekonomiska ramar 
Avgiften för medlemskommunerna var 0,50 promille och beräknas utifrån det totala 
skatteunderlaget samt de statliga bidrag som kommunen erhållit. Våra totala intäkter 
under året har varit 10 229 034 Kr . 

• 
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Kostnaderna för året uppgår till 6 628 734 Kr + av- och nedskrivningskostnader 
3 4 7 4 322 kr. Arets resultat, efter avskrivningar och finansiella intäkter och kostnader, 
uppgår till 132 295 kr. 

Investeringar gjorda under året: 
• Inköp av digitala läromedel 1 245 356 kr. (Creaza, Muzzy, lnspera, Kikora) 

samt varav 304 242 kr är inköp av mediekatalogen (vår plattform). 
• Inköp av film 2 101 869 kr. Totalt har vi 4 739 egna filmer i vår mediekatalog 

för utlåning, huvuddelen är strömmande och en mindre del är DVD. Det är 
utbildnings- och spelfilmer, dokumentärfilmer samt korta filmklipp som är 932 
till antalet. Totalt antal nya titlar för år 2020 skrevs till 376 titlar. 

• Inköp av robotar och läromedel för programmering. 78 500 kr. 
• Inköp av litteratur 170 000 kr. (Bok- och temalådor och Läshörnan). 

Balanskravsutredning 2021 2020 2019 
Arets resultat 132 295 Kr 364 066 Kr 263 615 Kr 
Realisationsvinster 
Realisationsvinster enligt undantags
Möjlighet 
Realisationsförluster enligt undantags
Möjlighet 
Orealiserade vinster & förluster i 
Värdepapper 
Återföring av orealiserade vinster & 
förluster i värdepapper 
Arets resultat efter balanskravsjusteringar 
Reservering av medel till resultat
utjämningsreserv 
Användning av medel från resultat
utjämningsreserv 
Arets Balanskravsresultat 

Vårt resultat är förväntat 
Vårt resultat är i år på en klart rimlig nivå. 

Väsentliga personalförhållanden 
Total sjukfrånvaro under 2018 var 2,74% 
Total sjukfrånvaro under 2019 var 0,69%. 
Total sjukfrånvaro under 2020 var 1,01 % 
Total sjukfrånvaro under 2021 var 0,68% 

+ 

+ 

+ 

0 Kr - 0 Kr - 0 Kr 

0 Kr + 

0 Kr + 

0 Kr + 

0 Kr -

0 Kr -

0 Kr -

0 Kr 

0 Kr 

0 Kr 

+ 6 317 Kr - 23 465 Kr - 9 927 Kr 
= 138 612 Kr= 340 601 Kr= - 253 688 Kr 

0 Kr - 0 Kr- 0 Kr 

+ 0 Kr + 0 Kr + 0 Kr 
= 138 612 Kr= 340 601 kr= 253 668 Kr 
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Förväntad utveckling 
• Ökad bredd och kvalitet på artiklar för utlåning i vår mediekatalog 
• Ökad samverkan kring såväl plattform som innehåll med andra 

mediecentraler. 

2022-03-07 

• Att AV Media Skåne E-bib blir ett bra och väl användt komplement till den 
fysiska utlåningen av litteratur. 

• Mer teknisk utrustning för utlåning. 
• Att antalet lärare och elever som dagligen använder något av våra ca 25 000 

artiklar blir fler i varje kommun. 

Hässleholm 2022-03-07. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 

• 

Sven-Ingvar Borgquist 
Ordförande 
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BOKSLUT 2021-12-31 
för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

MEDIA SKÅNE 



RESUL TATRÄKNING 1 (7) 

Not 2021-12-31 2020-12-31 
Rörelsens intäkter 

Avgifter 2 10 036 499 9876159 
Övriga intäkter 3 192 535 483 163 

Verksamhetens intäkter 10 229 034 10 359 322 

Rörelsens kostnader 

Varor och tjänster för verksamheten -261 917 -302 445 
Övriga kostnader -1 960 254 -2 166 129 
Personalkostnader 4 -4 406 563 -4 047 257 

Verksamhetens kostnader -6 628 734 -6515831 

Resultat före avskrivningar 3 600 300 3 843 491 

Av- och nedskrivningar -3 474 322 -3 497 982 

Verksamhetens nettokostnader 125 978 345 509 

Finansiella intäkter & kostnader 

Finansiella intäkter 6 317 23 465 
Finansiella kostnader 0 -4 907 

ÅRETS RESULTAT 132 295 364 067 



BALANSRÄKNING 2(7) 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Licenser 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

5 

6 

7 

2 602 918 2 262 448 

95 020 170 550 

2 697 938 2 432 998 

0 
261 806 
192 661 
454 467 

16 994 
412 170 
625 992 

1 055 156 

5 644 165 5 699 011 

6 098 632 6 754167 

8 796 570 9 187 165 



Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Eget kapital 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Tillgång i Pensionsstiftelsen 
Pensionsreserv enligt KPA 

Not 

8 

9 

2021-12-31 

7 411 273 
132 295 

7 543 568 

702 030 
140 612 
410 360 

1 253 002 

8 796 570 

5 287 894 
1 571 000 

3(7) 

2020-12-31 

7 047 207 
364 066 

7 411 273 

978 255 
153 701 
643 934 

1775890 

9 187 163 

4 666 611 
1550000 



KASSAFLÖDESANALYS 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resu ltat 
Justering för ej likvid itetspåverkande poster ( avskrivningar) 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning förråd och varulager 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella anläggningstillgångar 
Investering i immateriella anläggningsti llgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

4(7) 
2021-01-01 2020-01-01 
2021-12-31 2020-12-31 

132 295 364 068 
3 474 322 3 497 982 

3 606 617 3 862 050 
600 689 -533 150 

0 0 
-522 890 428 267 

77 799 -104 883 

3 684 416 3 757 167 

-32 750 -84 995 
-3 706 511 -3 313 416 
-3 739 261 -3 398 411 

-54 845 358 756 

5 699 011 5 340 255 
5 644 165 5 699 011 



Not 1 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet 
med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade. 

Materiella anläggningstillgångar 

5(7) 

Materiella anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för 
planenliga avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits 
i bruk. 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas : 

Inventarier, verktyg och installationer 3 år 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för 
planenliga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången. 
Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden. 

Abonnemang, rättigheter, licenser 1-5 år 



NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN 

Not 2 Avgifter 

Avgifter från kommunerna 
Avgifter övriga aktörer 

Not 3 övriga intäkter 

Erhållna bidrag för personal 
Övriga intäkter 

Not 4 Personalkostnader 

Löner och andra ersättningar 
Socia la avgifter, personal 
Pensionskostnader 
Arvoden 
Social avgifter, politiker 
Övriga personalkostnader 

Medelantalet anställda 
Män 
Kvinnor 

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden ( 1-5 år) 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utrangeringar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utran erin ar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 

2021 -12-31 

9 832 815 
203 684 

10 036 499 

2021 -12-31 

112 152 
80 383 

192 535 

2021-12-31 

2 905 415 
913186 
257 785 
163 693 

43 823 
122 661 

4 406 563 

3 
4 
7 

2021-12-31 

7198612 
3 706 512 

0 
0 

10905124 

-4 936 165 
-3 366 041 

0 
-8 302 206 
2 602 918 

2021-12-31 

3 år 

767 172 
32 750 

0 
0 

799 922 

-596 622 
-108 280 

0 
-704 902 

95 020 

6 (7) 

2020-12-31 

6 454 754 
3 421 405 
9 876 159 

2020-12-31 

118 886 
364 277 
483 163 

2020-12-31 

3 017 512 
754 366 
243 443 
190 727 

41 830 
-200 622 

4 047 256 

3 
6 
9 

2020-12-31 

7 217 301 
3 313 416 

0 
-3 332 104 
7198613 

-4 883 422 
-3 384 847 
3 332104 

-4 936165 
2 262 448 

2020-12-31 

3 år 

1 024 352 
84 995 

0 
-342 175 
767 172 

-825 662 
-113 135 
342 175 

-596 622 
170 550 



Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Företagsförsäkring 
Filmabonnemang 
Lokalhyra 
Licenser/avtal 
Övriga kostnader 

Not 8 Eget kapital 

Ingående balans 
Årets resultat 
Utgående balans 

Not 9 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

Upplupna personalkostnader 
Revisionskostnad 
Varav förtroendevald revisor 
Övriga upplupna kostnader 
Förutbetalda avtalsintäkter 

2021-12-31 

22 134 
0 

164 732 
0 

5 795 

192 661 

2021-12-31 

7 411 273 
132 295 

7 543 568 

2021-12-31 

300 360 
80 000 
6 000 

30 000 
0 

410 360 

7 (7) 

2020-12-31 

22 248 
0 

161 186 
436 763 

5 795 

625 992 

2020-12-31 

7 047 207 
364 066 

7 411 273 

2020-12-31 

374 051 
80 000 
6 000 

30 000 
159 883 
643 934 
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Statistik för streaming och utlån 2021 

Kommun Teknik Boklådor Museif. Temalådor DVD Stream VT Stream HT Summa AVM Info AVM Utb TOTALT 
Bromölla 19 119 6 12 12 11 019 5 869 17 056 1 0 

Båstad 30 144 7 46 13 13 800 8 879 22 919 0 0 

Hässleholm 146 715 61 147 83 44276 30144 75 572 2 5 

Hörby 14 103 6 15 10 18 943 10 274 29 365 1 0 

Höör 7 86 8 5 9 10 435 7 117 17 667 0 2 

Klippan 9 106 7 8 12 10 735 7 313 18190 0 1 

Kristianstad 63 494 51 62 142 69 413 46344 116 569 1 9 

Osby 20 78 10 5 21 14 065 7 583 21 782 0 2 

Perstorp 4 44 5 3 10 7 432 4 392 11 890 1 2 

Simrishamn 17 96 26 65 3 8 412 6 237 14 856 0 2 

Tomelilla 5 49 11 33 4 10 812 5 465 16 379 1 0 

Åstorp 2 10 3 11 17 11 661 8 708 20 412 1 1 

Ängelholm 20 188 16 28 48 33 768 23 300 57 368 0 0 

Örkelljunga 21 84 2 7 13 6 618 6 334 13 079 2 1 

ö Göinge 13 113 15 18 35 10 124 6 437 16 755 2 1 

Eslöv 0 0 0 0 0 386 0 386 

Landskrona 0 0 0 0 0 126 0 126 
Lund 8 18 0 1 0 383 291 701 
Sjöbo 0 8 0 6 0 424 136 574 

Svalöv 0 0 0 0 0 112 0 112 

398 2 455 234 472 432 282 944 184 823 471 758 12 26 471 796 

AVM Info= lnformationstillfälle om vår verksamhet (se bilaga) 

AVM Utb = Utbildning i Creaza, Muzzy, programmering, 3D-printer osv (se bilaga) 



Jämförelse av utlån fr.o.m. år 2008 t.o.m. år 2020 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Bromölla 2 767 2 876 1 430 6 727 6272 7 514 7 367 9 366 10 324 10 446 11 641 11 827 14103 
Båstad 2 833 3 828 5198 7 839 6 777 7 451 8 023 8 603 10 649 11 543 15 884 17 791 18 908 
Eslöv 2 043 2 734 4 374 6 668 13 965 12 047 14 857 16 309 18 862 20 284 23 374 26151 30 669 
Hässleholm 13 317 15188 20 846 30 220 33 370 37120 45 115 44 579 46472 49 359 52 461 49 875 63 614 
Hörby 1 924 2 854 4 360 6 524 7 694 7 708 7 818 8 523 10 621 12 933 19 342 19 980 20 580 
Höör 1 531 2 208 4 320 6 750 7 618 8 646 10 566 9 885 11 125 11 671 11 679 13 727 15 572 
Klippan 3 723 4674 5 503 8 376 9 361 8234 9 571 10 060 11 386 13 761 14 941 15 760 16 614 
Kristianstad 13 998 16 325 22 724 37244 43 534 46 819 48 876 51 376 61 322 66 998 75 393 81 405 101 851 
Kävlinge 75 317 441 1 020 1 631 4420 8 750 11 002 22 789 23207 80 
Laholm 3 698 4 324 6143 9 369 13 300 13 709 15 066 21 449 15 329 16 303 19 206 19 694 13 
Landskrona 112 153 149 177 49 205 204 152 
Lund 520 693 1 014 1 012 983 782 
Malmö 26 341 0 0 0 
Osby 4 280 5 496 6 927 9 376 11 226 11 101 14 027 13 355 12 709 12 747 15 903 17 091 18 262 
Perstorp 2 119 2 570 3 448 4490 5 925 5 038 5 911 5 331 6 099 6 678 7105 7 876 9 419 
Simrishamn 3437 3 630 4674 8 215 10 793 9 763 8 907 7774 9964 8 728 10 688 12 401 14 412 
Sjöbo 428 466 383 369 518 1 245 1 237 886 
Staffanstorp 194 980 1 237 1 391 2 151 2 708 3 746 3986 2 952 
Svalöv 607 1 345 2240 3 065 3 419 4 793 6169 5 320 5 937 6153 6 614 7 607 
Sölvesborg 464 851 874 1 301 1 551 829 694 1 567 1 877 1 281 1 279 2 114 
Tomelilla 1 664 1 818 2 922 7 404 10 292 10 096 10 864 10 553 11 020 12 150 11 521 13 507 14 341 
Åstorp 4 259 4 850 5 928 9 273 10 801 10 618 11 200 10 051 9189 12 233 13 151 13 008 14 322 
Ängelholm 6 024 7 294 12 512 17 471 20 548 23 455 22 975 26 491 29 326 33 800 39 691 44 217 48 898 
Örkelljunga 2 247 2 788 4147 6 203 6 319 7163 8 744 9 239 9 796 8 529 10 255 10 642 13 776 
Östra Göinge 4159 5475 7 375 9495 10 859 9 873 9102 9 822 10 744 10 563 14 569 14 828 14 683 
S:a kommuner 74 023 90 003 127 802 195 075 233 655 243 865 268 098 286 492 313 990 342172 403 235 427 290 444 610 
Övriga 4564 6 263 7 501 9 880 14 611 1 
Totalt 78 587 96 266 135 303 204 955 248 266 243 865 268 098 286 492 313 991 342172 403 235 427 290 444 610 
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Till Kommunfullmäktige i Bromölla, Båstad , Hässleholm , Hörby, Höör , Kl ippan , Kristianstad , Osby , 
Perstorp , Simrishamn , Tomelilla, Åstorp , Ängelholm , Örkelljunga och Östra Göinge kom mun er 

Revisionsberättelse för år 2021 

Vi har granskat AV Media S<.ånes verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts enl igt 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom dels den 

löpande granskningen av verksam het en och dels genom den lagstadgade revisionen . 

EY har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 2021 . 
Resultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. 

Vi bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Likaså att direkt ionens interna kontroll varit tillräcklig. Vi 
tillstyrker att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar d irektionen och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet fö r räkenskapsåret 2021 . Vi tillstyrker att årsredovisning för 2021 godkänns 

för AV Media S<.åne . 

Hässleholm 

..bhan Berglund Christer Linden Henrik Bengtsson 

Till revisionsberätt elsen hör bilagorna: 
Rapport över gran skning av delårsrapport 2021-08-31 (översänd sedan tid igare) 
Granskning av årsbokslut 2021 

AV Media Skåne I Bäckhagsvägen 13, 281 33 Hässleholm I Växel 0451 - 38 85 80 

Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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Kommunalförbundet 
AV Media Skåne 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021 

Thomas Hal/berg 

Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal yrkesrevisor 

E.Y 
Building a better 
working world 



Inledning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat 
Kommunalförbundet AV Media Skånes årsbokslut och årsredovisning 
per 2021-12-31. 

Syftet med granskningen är att bedöma om de av direktionen antagna 
finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så att 
direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk 
hushållning för verksamheterna uppnåtts, bedöma om balanskravet har 
uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt god 
sed för kommunal verksamhet och därmed ger en rättvisande bild över 
resultat och ställning 

Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande 
bedömningar. 
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Metod och avgränsningar 

Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende 
risk, kontrollrisk och revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av 
erforderliga granskningsinsatser såväl vad avser art som omfattning. 

Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och 
avstämning av balansräkningens väsentligaste poster samt analytisk 
granskning av väsentliga förändringar i balansräkningen jämfört med 
föregående årsbokslut och delårsbokslut samt helårsprognos. 
Uppföljning har gjorts av processen för framtagandet av bokslutet. 
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Rättvisande räkenskaper 

Bokslutsprocessen 

Processen gällande årsbokslut till årsredovisning fungerade bra dock 
erhöll vi materialet lite försenat. Årsbokslutet upprättas av extern 
redovisningskonsult och årsredovisningen upprättas delvis tillsammans 
med förbundet . 

Redovisningsprinciper mm 
En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är 
rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god 
kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bokslutsprocessen 
bland annat vad gäller periodiseringsprinciper och ny redovisningslag 
stiftning samt nya rekommendationer från (RKR) Rådet för kommunal 
redovisning . 

Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen 
av resultat- och balansräkningen. Inga väsentliga noteringar har 
framkommit under revisionen. 
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Resultat för 2021 jämfört med föregående år 

Belopp i tkr Utfall i år Utfall fg. år Förändring 

Verksamhetens intäkter 10 229 10 359 -130 

Verksamhetens -10 103 -10 014 +89 
kostnader 

Verksamhetens 126 346 -220 
nettokostnader 

Finansiella poster 6 18 -12 

Årets resultat 132 364 -232 

► Årets resultat i förhållande till föregående års justerade resultat är 232tkr 
lägre. 

► Intäkterna har minskat sedan föregående år 2020, främst till följd av en 
minskning av övriga intäkterna, vilket ej utgör medlemsavgifter. 

► Verksamhetens kostnader har ökat med 89 tkr, främst till följd av ökade 
personalkostnader på 359 tkr. Avskrivningar har minskat med 40 tkr samt 
övriga kostnader har minskat med 206 tkr. Detta mycket beroende på 
pandemin eftersom verksamheten har inte kunnat bedrivas på normalt sätt. 

► Finansiella poster har marginellt förändrats med -12tkr. 
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God redovisningssed 

► Immateriella tillgångar 

► From 2017 redovisar förbundet filmlicenser som en immateriell tillgång. 
Tidigare redovisades dessa som en kostnad direkt i resultaträkningen. 
Tillgångarna skrivs av under nyttjandeperioden. Ingen förändring har skett 
under 2021. 

► Kundfordringar 

► Bedömning har skett avseende osäkra kundfordringar per 2021-12-31. 
Fordringar som äldre än sex månader reserveras som osäkra i sin helhet. 
Ingen sådan reservering bedöms nödvändig i årsbokslutet 2021-12-31 
eftersom det inte fanns några kundfordringar per 2021-12-31. 

► Kassa och bank 

► I balansposten kassa, bank ingår det placeringar i fonder vilket har redo
visats enligt verkligt värde from 2019-01-01 enligt ny redovisningslag
stiftning. Detta innebär att det finns en orealiserad värdeförändring under 
2021 uppgående till 6 tkr. 
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God redovisn ingssed forts 

► Pensioner 

► Pensionsreserv ligger i en pensionsstiftelse. AV Media Skåne har i 
årsredovisningen per 2021-12-31 upplyst om en tillgång i 
Pensionsstiftelsen på 5 287 894 kr samt en pensionsreserv enligt KPA på 
1 571 000 kr. Tillgångsposten är avstämd mot underlag från SKR och 
pensionsreserven är avstämd mot underlag från KPA. 
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Uppföljning av mål för god ekonomisk 
hushållning 

Direktionen skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och uppföljning 
av dessa mål skall göras i delårsrapport och i årsredovisning. Mål för god 
ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål samt verksamhetsmål och 
det är endast av direktionen fastställda mål inom ramen för god ekonomisk 
hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och 
årsbokslut. Därefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets 
utvärdering samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma 
uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Även kravet på balans mellan 
intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat. Avstämning av 
balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning. 
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Bedömning 

► AV Media Skåne har följande verksamhetsmål: 

► AV Media Skåne skall öka sin totala utlåning med 2%. Total utlåning 2021 uppgår 
till 4 71 758, vilket innebär en ökning med 6%. Målet bedöms vara uppfyllt. 

► AV Media Skåne skall öka utlåningen av strömmande film så att varje elev i snitt 
per år strömmar 8 filmer. Resultat om 8, 7 filmer per elev. Målet bedöms uppfyllt. 

► AV Media Skåne skall öka utlåningen av litteratur med 200 lån. Pandemin och 
brister hos leverantör har försvårat målarbetet. Målet bedöms inte vara uppfyllt. 

► AV Media Skåne skall under 2021 öka antalet konton i mediekatalogen för lärare 
och elever med 5000 nya konton. På grund av ny mediekatalog har målet varit 
svårt att bedöma och utvärdera . Förbundet gör bedömningen att målet uppnåtts . 

► AV Media har för följande finansiella mål: 

► Soliditet ska ej understiga 60%. 
Utfall: 85% 

► Likviditet ska ej understiga 900 000 SEK. 
Utfa ll : 5 644 165 

► Målen bedöms vara uppfyllda. 
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Bedömning forts 

► Vi bedömer att målet som säger att verksamheten ska kännetecknas av god 
ekonomisk hushållning är uppfyllt när det gäller de finansiella målen vilka är 
uppfyllda, tre av fyra verksamhetsmålen är uppfyllda. 

► Balanskravet bedöms uppfyllas eftersom ett överskott redovisas och det bedöms inte 
f innas några väsent liga justeringsposter att beakta som påverkar balanskravet så at t 
det blir negativt . 

► Avstämning av balanskravet görs i årsredovisningen . 

Sammanfattande bedömning 

► Efter granskningen av årsredovisningen för 2021 är det revisionens uppfattning att 
årsredovisningen är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed samt att årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets 
resultat och ställning . 
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Intäkter 
Konto Vht Kstl Namn 

3011 Avg . medlemskom. 

3021 Avg . andra kom . 

3171 Avtal övr. aktörer 

Summa intressentintäkter 

311 1 4 41 Läromedelsmässan 

3111 4 43 Kurser och konferenser 

Kurser, mässor och konf. 

3113 Kostnad förkomna böcker Kostnader 6 % 

Förkomna böcker 

3111 8 80 Försäljning videoproduktion 

Videoproduktion 

3973 Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avyttr maskin 

Uthyrning av AV-utrustning 

3986 Sjuklöne kompensation 

3988 Erhållna bidrag personal 

Personal 

3520 Försäljning av porto m.m. 

3740 Öresutjämning 

3131 Övriga Intäkter 

Övriga Intäkter 

4999 Ankomstregistrering 

Summa intäkter 

1 

Budget 2021 Prognos 2021 

9 663 477 9 674 345 

0 153 675 

90 000 120 000 

9 753 477 9 948 020 
0 0 

5 000 0 

5 000 0 

4 000 10 000 

4 000 10 000 
0 0 

0 0 

500 0 

500 0 
6 751 

120 000 112 152 

120 000 118 903 

100 36 

10 -34 

100 2 700 

210 2 702 
0 0 

9 883187 10 079 625 

Bilaga 2 
Helårsprognos 
2022-03-07 

Utfall t.o.m. december 

9 903 494 

133 005 

63 116 

10 099 615 
0 

0 

0 

7 828 

7 828 
0 

0 

0 

0 
6 751 

112 152 

118 903 

36 

-48 

2 700 

2 688 
0 

10 229 034 
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" VERKSAMHETS KOSTNADER 
Övriga kostnader 
6570 Bankkostnader -5 986 -4 000 -3 266 

6110 Kontorsmaterial -2 500 -1 500 -1495 

6210 Telekommunikation (Leasing Trafik) -45 000 -15 000 -12 041 

6212 Mobiltfn 500 0 0 

6250 Postbefodran -48 000 -18 000 -24 802 

5710 Frakter transporter & försäkr vid varudistrib -2 000 -1 500 -2 285 

6520 Kopierings kostnad -28 000 -34 000 -31 786 

6521 Övrig administration -160 000 -175 000 -194 861 

6580 Övriga måltidskostnader -100 -100 0 

6990 91 Föreningsavgifter & Övriga kostnader -2 500 -6 000 -3 044 

Administration -293 586 -255 100 -273 580 

5611 Distribution Drivmedel -30 000 -24 000 -24 216 

5612 Distribution Skatt & försäkring -15 000 -15 000 -15 866 

5613 Distribution Rep & underhåll -15 000 -45 000 -34 035 

5615 Leasing personbilar -75 000 -104 000 -103 425 

5619 Distribution Övrigt (Hyrbil) 0 0 -1330 

Distribution -135 000 -188 000 -178 872 

6310 Företagsförsäkringar -26 000 -15 000 -22 248 

Försäkringar -26 000 -15 000 -22 248 

5410 Förbrukningsinventarier -4 000 0 0 

Förbrukningsinventarier -4 000 0 0 

5411 Korttidsinventarier -3 år. -15 000 -9 000 -15 694 

5412 Inventarier teknikutveckling IT etc. -50 000 -202 000 -161 238 

5420 IT Mjukvaror -35 000 -18 000 -14 588 

Varaktiga inventarier < 3 år -100 000 -229 000 -191 520 
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5800 Hotell , biljett och övriga resekostnader -30 000 -18 000 -8 057 

5890 Övriga resekostnader 0 0 0 

5831 Kost och logi i Sverige 0 0 0 
5832 Kost och logi i utlandet 0 0 0 

Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader -30 000 -18 000 -8 057 

5900 Marknadsföring/representation -65 000 -15 000 -11 959 

Marknadsföring/representation -65 000 -15 000 -11 959 

5010 Lokalhyra/el, vatten mm -700 000 -710 000 -751 334 

5090 Övriga lokalkostnader -30 000 -75 000 -70 231 

6370 Bevakning -38 500 -37 600 -42 912 

Lokalkostnader -768 500 -822 600 -864 477 

6555 Konsultarvoden , konferens 0 0 0 

6550 Personalförstärkningar konsultarv. Etc. -40 000 -50 000 -34 000 

6560 Serviceavgifter till branschirganisationer -9 500 -9 520 -9 520 

Personalförstärkningar konsultarv. Etc. -49 500 -59 520 -43 520 

6540 Extern kompetens IT -165 000 -118 000 -116 292 

6230 Datakommunikation -85 000 -85 000 -117 294 

6420 Ersättningar till revisor -100 000 -125 000 -112 630 

6590 Övriga externa kostnader -20 000 -12 000 -8 647 

8970 Tidn, tidskrifter & facklitteratur 0 0 0 

Externa tjänster, IT, rev mm -370 000 -340 000 -354 863 

6411 6 60 Övriga kostnader politiker -6 000 -1 000 -9 156 

6980 Föravgifter -2 000 -2 000 -2 000 

Övriga kostnader politiker -8 000 -3 000 -11 156 

Summa övriga kostnader I -1 849 586 -1 945 220 -1 960 2521 

I I 
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Kostnader Varor & tjänster för rörelsen 
4010 4 41 Kostnader Läromedelsmässan 0 0 0 

4010 4 43 Kostnader kurser och konferenser -20 000 0 -7 500 

4010 Inköp av varor och material 0 

Kurser, mässor och konf. -20 000 0 -7 500 

6351 Kundförluster 0 0 0 

Kostnader Kundförluster 0 0 0 

4310 2 21 Mediainköp Undervisningsfilm 1050 Licenser 0 0 0 

4310 2 23 Mediainköp Böcker -130 000 -130 000 -134 848 

4310 2 24 Mediainköp Data, Multimedia -2 000 -15 000 -37 192 

4310 2 25 Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning -35 000 -62 000 -55 260 

Mediainköp -167 000 -207 000 -227 300 

4310 8 80 Mediainköp tillvalstjänster 1060 Licenser 0 0 0 

Tillvaltjänster 0 0 0 

4320 3 31 Förbrukning Undervisningsfilm -10 000 -12 000 -10 864 

4320 3 33 Förbrukning Böcker -20 000 -10 000 -11 221 

4320 3 35 Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning -1 000 -5 000 -4 483 

4320 3 37 Förbrukning Övrigt -7 000 -5 000 -5 844 

4010 7 70 Förbrukning Videoproduktion 0 0 5 296 

4730 Erhållna rabbatter 

Förbrukning -38 000 -32 000 -27 116 

Summa kostnader varor & tjänster -225 000 -239 000 -261 916 
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KOSTNADER PERSONAL & POLITIKER 
7082 Semesterlöner till kollektivanställda -SO 000 0 0 

7090 Förändring av semesterlöneskuld 25 000 0 0 

7210 Personal löner -2 450 000 -2 510 000 -2 523 971 

7281 Sjuklöner till tjänstemän -10 000 -10 000 -10 180 

7285 Semesterlöner till tjänstemän -400 000 -525 000 -625 133 

7290 Förändring av semesterlöneskuld 95 000 100 000 285 836 

7390 Övriga kostnadsersättningar & förmåner 0 -3 700 -3 700 

7410 Pensionsförsäkringspremier KPA försäkring -1 000 -510 -509 

7448 Gottgörelse pensionsstiftelsen 0 0 0 

7460 Pensionsutbetalningar KPA -285 000 -253 000 -265 943 

7500 Sociala & andra avgifter enligt lag & avtal -30 000 -17 000 -15 559 

7510 Arbetsgivaraeavgifter 31,42% Sociala avgifter -910 000 -820 000 -916 696 

7519 Arbetsgivareavgifter för semester & löneskulder 10 000 30 000 19 069 

7530 Särskild löneskatt 0 0 -60 497 

7533 Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen -46 000 -46 000 0 

7570 AMF-försäkring -500 -4 000 -3 367 

7600 Övriga personalkostnader 0 0 

Löner personal -4 052 500 -4 059 210 -4 120 650 

7321 Personalens traktamenten , skattefria -4 500 0 -1092 

7322 Personalens traktamenten , sk. pliktig -4 000 0 0 

7323 Skattefria Uti traktamenten 0 0 0 

7331 Resor, skattefria -6 000 -15 000 -17 005 

7332 Resor, skattepliktiga -10 000 -7 000 -10 170 

Reskostnader personal -24 500 -22 000 -28 267 

7470 Pension förvaltningsavgift -9 500 -9 333 -9 333 

7610 Kompetensutveckling -30 000 -17 000 -31 763 

7620 Friskvård -45 000 -62 000 -39 174 

7699 Övriga kostnader (Teambuilding) -10 000 -10 000 -13 681 
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Övriga personalkostnader -94 500 -98 333 -93 951 

7220 Arvoden politiker -185 000 -160 000 -163 693 

7331 6 60 Resor skattefria politiker 0 0 0 

7332 6 60 Resor skatteplitktiga politiker 0 0 0 

7510 6 60 Sociala avgifter politiker 0 0 0 

Kostnader politiker -185 000 -160 000 -163 693 

Summa personalkostnader -4 356 500 -4 339 543 -4 406 561 

7838 Periodisering Film -2 179 500 -2 101 869 -2 101 869 

7832 Avskrivning inventarier -35 852 -38 276 -27 068 

7831 Avskrivning: Digital utrustning -86 227 -86 227 -81 212 

7839 Periodisering digitala läromedel -1 144 522 -1 245 356 -1 245 356 

7836 Avskrivningar på brandväggar 0 0 -18 817 

Avskrivningar -3 446 101 -3 471 728 -3 474 322 

Finasiella poster 

8468 Värdeförändring bank 0 0 6 317 

8390 Reavinst (fonder) 0 0 0 

8400 Räntekostnader 0 0 0 

8423 Räntekostn för skatter och avg -6 000 -744 0 

Resultat 0 83 390 132 300 
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Tankar & kommentarer till rapporten. 

Bilaga 3 
2022-03-07 

Jag konstaterar att rapporten ger vid handen att det finns inga hinder för samverkan i 
vid bemärkelse mellan våra mediecentraler. Vi kan samverka om såväl plattform som 
innehåll. Det som krävs är att vi skriver tydliga och noggranna samverkansavtal. Det 
krävs också mod och beslut ifrån såväl oss som arbetar i AV Media Skåne som 
direktionen om att vi kan ingå större samverkansavtal. 

Vi är fem mediecentraler som alla står inför en oviss framtid och situation där vi 
stäl ler oss en rad frågor. 

Hur ser en modern framtidsbaserad mediecentral ut? 

Vad får en mediecentral kosta? 

Har vi den kompetens som behövs för en modern mediecentral där vi kan ge lärare 
och elever det som dom önskar/har behov av? 

Kanske är mediecentralernas tid förbi om vi håller fast vid att arbeta som vi "alltid har 
gjort"? 

Hur effektiva är våra centraler idag? 

Vi har idag många duktiga personer i våra kommuner som driver den digitala 
utvecklingen och gärna ser att kommunerna gör detta i egen regi. Här gäller det att vi 
för en operativ och strategisk kommunikation för att klara ut vem gör vad. 

Vi skall komma ihåg att mediecentralerna har under decennier varit en garant för 
kvaliteten av strömmande film och (läromedel) i skolan. Framför allt avseende 
filmproduktion, skapandet av handledningar och att producera filmerna utifrån 
läroplanen. 

Vi mediecentraler gör i vissa delar samma saker men var och en gör också sina egna 
bra saker. 

Genom att hitta utvecklande samarbeten/samverkan och identifiera gemensamma 
beröringspunkter kan vi i längden skapa mervärden för våra "kunder". Vi kan få ner 
kostnaderna och vi kan använda våra olika kompetenser. T.ex. alla mediecentraler 
behöver inte lägga tid på att lägga in film och skapa handledningar. En central kan 
svara för serverparken. 

Vi blir också genom samverkan/samarbete en "maktfaktor". Om vi fem 
mediecentralerna samverkar så har vi tillsammans 86 kommuner som medlemmar 
det är 30% av Sveriges kommuner. Klart att man kommer att lyssna på oss. 
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Personligen tror jag och jag vet att min medarbetare delar uppfattningen att 
samverkan i större omfattning än det vi har gjort fram till idag kommer att gynna vår 
verksamhet och därmed våra kommuner. Vi behöver naturligtvis identifiera om vad 
och hur vi kan samverka mera i detalj . 

Jag ser fram emot att när vi ses för en dialog med er om framtida möjligheter. 

Jag skall då beskriva hur vår redan igångsatta filmsamverkan går framåt. Ligger inom 
vårt befintliga uppdrag. 

Vi har också framgent bra möjligheter att använda Björn Flintberg (rapportskrivaren) 
som upphandlare och även stöd av advokaten Fredrik Engström (sakkunnig i 
juridiska frågor i rapporten) kring upphandling , samverkan och avtalsskrivning . 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 
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Mikael Linden 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Hej Mikael! 

Thomas Hallberg <thomas.hallberg@se.ey.com> 
den 20 januari 2022 16:29 
Mikael Linden 
RE: AV Media Skåne 

:B~la..90. 4 
M~ei.. - o:::i- o-=,. 

Jag kan inte se något hinder att räntefonden används till verksamheten som inryms i ert ändamål. Däremot går det 
inte att göra avsättningar i bokföringen för framtida kostnader. 

Med vänlig hälsning 
Thomas 

Besök gärna Drivkraft - vår sajt för små och medelstora företag : Drivkraft - EY 

Thomas Hallberg I Auktoriserad/certifierad revisor I Assurance 

Ernst & Young AB 

ldeon Science Park, Scheelevägen 17 Beta 6, 223 70 , Lund , Sweden 

Direct: +46 46-16 26 58 I Mobile: +46 705-38 46 17 I thomas.hallberg@se.ey.com 
Fax: +46 46-286 32 30 
Website: http://www.ey.com 

From: Mikael Linden <mikael.linden@avmediaskane.se> 
Sent: Thursday, January 20, 2022 11:37 AM 
To: Thomas Hall berg <thomas.hallberg@se.ey.com> 
Subject: AV Media Skåne 

Hej Thomas. 

Jag skriver till dig för att jag har en fråga som för vårt förbund är en mycket viktig parameter inför framtiden. 

Övergripande handlar frågan om möjligheten till utveckling i vår verksamhet. Var tar/avsätter man pengar ifrån till 
det? 

Vi har en bra verksamhet och med en stabil ekonomi totalt sett. Vad jag har läst mig till i Kommunallagen så får vi 
(direktionen) inte röra eget kapital 

utan att det finns ett fullmäktige beslut i respektive medlemskommun. Det är ju deras pengar. 

För många år sedan, troligtvis i samband med att AV Media lämnade Kristianstads läns kommunförbund som 
avdelning och blev ett kommunalförbund 
avsattes överskott av pengar i en korträntefond med just avsikten att kunna användas för framtida utveckling. Vi har 
under min tid tagit ut 200 000 kr (så lt 
andelar) då vi ett år hamnade i likviditetskris. I övrigt är den inte rörd på alla år. Värdet per 2021-12-31 är 
4 378 254,39 kr. 

Tittar man i våra bokslut och redovisningar så ingår kort räntefonderna i vår kassaredovisn ing precis som vårt PM
konto saldot 2021-12-31 var 1265 910,97 kr. 

Jag ser det som att eftersom båda dessa ingår i vår kassa så kan direktionen själva fatta beslut om hur man använder 
dessa pengar. Om användandet av PM-kontot 



fattas i varje års budgetbeslut. Däremot för korträntefonderna ser jag att jag som verksamhetschef ger direktionen 
utförlig information och motiv till hur mycket och 
till vad pengarna skall användas till i utvecklingssyfte och tycker direktionen att detta ligger rätt i den långsiktiga 
planeringen så kan de själva besluta om att bevilja 
försäljning av andelar. Dvs. det behövs inga beslut i respektive kommuns KF. 

Min fråga är om jag har rätt i det jag skriver till dig. Vi är i ett viktigt skede inför framtiden och för att ha med oss rätt 
ingångsvärden både för undertecknad som för 
politikerna i direktionen vilka möjligheter vi har för att fatta lite större beslut om utveckling. 

Med vänliga hälsningar 

Mikael Linden 

AV 
MEDIA SKÅNE 

070-971 99 60 
mikael@avmediaskane.se 

Finjagatan 44 
281 51 Hässleholm 
www.avmediaskane.se 
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Alternativgranskning ny avgiftsmodell. 

Alt 1. 

SKR:s Förbundsavgift 

Avgift 2022 

Bilaga 5 
2022-03-07 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutade den 18 juni 2021 om 
förbundsavgift för år 2022. 

Styrelsen har beslutat att fastställa avgiftssatsen till 0, 1137 promille till SKR, samt att även 
år 2022 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till 
regioner med fler än 1 000 000 invånare 

Detta innebär att förbundsavgiften blir 531 mkr. Det vill säga en ökning med 9 mkr 
jämfört med 2021. Förslaget ryms inom kongressens beslut som anger att ramen för 
förbundsavgiften för perioden 2021-2024 ska vara högst 0, 125 promille. 

Beräkningen av avgiften för år 2022 baseras på medelskattekraften i riket år 2021 och 
medlemmens invånarantal år 2020. 

Skåne Kommuner har också en modell med avgiftssatser och reduceringar av 
avgifter. En i sig komplicerad modell med alla olika uppdrag som de har haft tidigare 
och nu har kvar. 

Fördelar: Bättre möjligheter att påverka avgiften och hantera avgiften för 
kommunerna. 

Nackdelar: Är för vårt förbund med den verksamhet och budget som vi har för 
avancerat. 

Alt 2. 
Avgift baserat på antalet elever i varje kommun. Slår vi ut 2021 års avgiften på alla 
kommuner hamnar vi på en kostnad per elev på 185 kr/elev. 

Fördelar: Enkelt system. Möjlighet att påverka avgiften år för år. 
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Nackdelar: Man kan inte jämföra avgiften med andra inköp för läromedel där 
man betalar per elev då det i vårt förbunds kostnad även ingår 
personalkostnader, transportkostnader med mera. Jämför SL/ AB:s kostnad 
per elev 42 kr. 

Alt 3. 
Avgift baseras på vad får verksamheten kosta? Räkneexempel: Vi utgår ifrån 
budgeten som vi hade 2021 som var på 10 081 504 kr. Invånarantalet 2021-09-30 
var i våra 15 kommuner 356 617 Avgiften per invånare blir då 28,30 kr per invånare, 
upphöjt till 28,50 kr per invånare. 

Fördelar: Man utgår ifrån den verksamheten som man vill ha. Vad får 
verksamheten kosta. Är en tydlig modell som både verksamheten och 
medlemskommunerna har kontroll över och kan påverka. Enkelt system att 
arbeta med. Inkluderar alla kostnader då man slår ut det per invånare. 

Nackdelar: Går ej att jämföra med kostnader per elev i övriga inköp av 
läromedel. 

Alt 4. 
Är alternativ 2 eller 3 men där man indexreglerar kostnadsökningarna per år med 
SKR:s prisindex kommunal verksamhet. 

Fördelar: Framförhållning man kan bättre planera för framtiden. Ta höjd för 
kommande årsbudgetar. 

Nackdelar: Ser inga nackdelar med förslaget att använda SKR:s prisindex för 
att täcka kostnadsökningar. 

Alt 5. 
Är alternativ 2 eller 3 men man beslutar om en höjning eller ingen höjning av 
kostnaden per elev eller invånare 3 år framåt. 

Fördelar: Framförhållning man kan bättre planera för framtiden. Ta höjd för 
kommande årsbudgetar. 

Nackdelar: Ser inga nackdelar med förslaget. 

Jag förordar alternativ 3 med tillägg av alternativ 4: a. Motiv: enkel, tydlig och 
påverkansbar modell. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 
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