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Beslutande 
Ledamöter 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Röda salongen, Hässleholm Kulturhus, 2020-06-08, kl. 18:00-22:30 
Ajournering 20:40-20:50 (efter § 71) och 21:51-22.12 (§ 78) 
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Patrik Jöns son, Lars J ohnsson, Hanna Nilsson, Lena Wallentheim, Johan 
Hammarqvist, Kenny Hansson, Ulf Berggren, Björn Widmark, Joachim Fors, 
Sven Lundh, Lena Nilsson, Stefan Larsson(§§ 59-78), Magnus Akeborn,Jerry 
Andersson, Dolores Öhman, Christer Welinder, Lena Svensson, Karin Axelsson, 
Johan Peltonen, Irene Nilsson, Johan Lindman, Camilla Lindoff, Anders Edwall, 
Erik Berg, Johanna Hörgerud, Benny Petersson, Susanne Lottsfeldt, Monica Ero, 
Ernst Herslow, Gunnel Gustavsson, Hanna Sjöstrand, Allan Ljungqvist, Maria 
Tennevi. 

Marie Hult, Ingvar Bergman, Andreas Novotny. 

T.f. kanslichef Magnus Gjerstad, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Irene Nilsson och J erry Andersson 
Anders Edwall och Benny Petersson 

Kl. 09:30, fredagen den 12 juni 2020, stadshuset 

§§ 59-84 

Sekreterare 
Louise Davidsson 

Ordförande 
Patrik Jönsson (SD) 

J usterare J /l.!rtt }/t/4-rvb lf~ /J---- c__..-::::::..,,J'::4_'1:---r:::----
Irene Nilsson (S) /Benny Petersson (S) J dersson (SD) 
§§ 59-63, 65-84 / § 64 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Kommunfullmäktige 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2020-06-08 

2020-06-12 

2020-07-06 

Kommunledningsförvaltningen 

--~ ~ -~--- -- ·--·--· ----
Louise Davidsson 
2020-

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om tillskott till § 59 
kommuner 2020 

Interpellation till tekniska nämndens ordförande om solenergi § 60 

Anmälningsärenden § 61 

Inlämnade motioner § 62 

Årsredovisning 2019 § 63 

Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 - § 64 
kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 - § 65 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 - § 66 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 - § 67 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 - § 68 
övriga nämnder 

Ansvarsfrihet år 2019 för kommunalförbundet AV Media Skåne § 69 

Ansvarsfrihet år 2019 för östra Skånes Hjälpmedelsnämnd § 70 

Granskningsrapport om planprocessen § 71 

Ny nämnds- och förvaltningsorganisation § 72 

Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Vinslöv § 73 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden § 74 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och § 75 
ersättare i kommunstyrelsen 

Val av arbetsmarknadsnämnd § 76 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i valberedningen § 77 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Förhyrning av lokaler till socialförvaltningen inom fastigheten Kornet 2 § 78 

Socialnämndens hemställan om komplettering av budget 2020 § 79 

överlåtelse av ti llsyn enligt miljöbalken § 80 

Begäran om budgetanslag för Fyrklöverns förskola byggnad D, § 81 
Hässleholm 

Motion om att skapa en torglekplats § 82 

Motion om Magnarpskolonin § 83 

Motion till minne av Magnarpskolonin § 84 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 59 

Svar på interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande om tillskott till kommuner 2020 
Dnr: KLF 2020/509 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
där hon vill få svar på följande: 

1. Hur tänker styret i Hässleholm fördela eller använda bidraget under år 2020? 

2. Hur tänker du hålla partierna i kommunfullmäktige informerade och 
uppdaterade om hur bidraget fördelas och om hur det används under året? 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) har lämnat ett skriftligt svar. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 28, att interpellationen får ställas. Svar 
lämnas vid nästa sammanträde. 

Bilaga: 
Svar på interpellationen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Svar på interpellation från Dolores Öhman {MP) 
angående tillskott till kommuner 2020 

Dolores Öhman har i interpellationen ställt två frågo r. 

1. Hur tänker styret i Hässleholm fördela eller använda bidraget under år 2020? 

Efter det att budgeten för 2020 antogs av kommunfullmäktige i juni månad 2019 har de 
ekonomiska förutsättningarna ändrats dramatiskt. Det är riktigt att statsbidragen har ökat 
men det är också så att de förväntade skatteintäkterna minskat. 

Enligt skatteunderlagsprognosen från SKR den 29 april förväntas skatteintäkterna för 2020 

vara 92,3 miljoner lägre än vad som förväntades när kommunfullmäktige fastställde 

budgeten . Det kan alltså konstateras att hela den ökningen av statsbidrag som 

interpellanten refererar till behövs för att täcka förväntat minskade skatteintäkter. 

Svaret på frågan är således att Kärnalliansen har för avsikt att använda de extra 

statsbidragen till att täcka upp för de minskade skatteintäkterna . Därutöver accepterar vi att 

det tillskjuts medel till den nybildade AK-förva ltningen, även om vi helst sett att uppstarten 

av den förvaltningen anstått till 2021. 

2. Hur tänker du hålla partierna i kommunfullmäktige informerade och uppdaterade om 
hur bidraget fördelas och om hur det används under året? 

Enligt de av kommunfullmäktiga antagna ekonomistyrningsprinciperna ska ll nämnderna 

årligen redovisa fem ekonomiska uppföljningar till kommunstyrelsen . I kommunstyrelsen är 

samtliga partier representerade och får på så sätt löpande information om ekonomin och 

eventuellt förändrade statsbidrag. För det fall Kärnalliansen vill förändra budgetramen för 

någon förvaltning till följd av förändrade statsbidrag så väcker vi ett ärende i 

kommunstyrelsen. 

Lars Johnsson (m) 

Kommunstyrelsens ordförande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 60 

Interpellation till tekniska nämndens ordförande om 
solenergi 
Dnr: KLF 2020/675 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen rar ställas. Svar lämnas vid nästa 
sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har lämnat in följande interpellation till tekniska nämndens 
ordförande: 

"Hässleholms kommun kommer att missa sitt mål om att vara fritt från fossila 
bränslen i uppvärmning, elanvändning och transporter år 2020.1 I årets 
miljörankning hamnar Hässleholm på plats 166 av 290 kommuner. Det är en 
försämring jämfört med plats 13 7 i förra årets rankning. 

Solenergi är en viktig del av lösningen för att minska klimatutsläpp och nå 
klimatmålen. Tekniken utvecklas ständigt och blir bättre varje dag som går. 
Efterfrågan gör att kostnad för installation och drift minskar ständigt. Solenergi är 
miljösmart och ekonomiskt lönsam, inte minst om det installeras vid gynnande 
förutsättningar, till exempel vid nybyggnation eller i samband med takrenoveringar. 

Många kommuner i Sverige visar vägen till omställningen genom att installera 
solenergi på sina fastigheter. På det sättet minskar de sin klimatpåverkan, bidrar till 
samhällets klimatomställning och säkrar framtidens tillgång till energin. Elenergi 
kommer att behövas för att nå målet om fossilfria transporter. 

Sedan augusti 2017 har jag försökt driva fram installationen av solenergi på 
kommunala fastigheter genom motioner. Förståelse om behovet av solenergin och 
acceptansen i samhället ökar snabbt. Det går dock trögt i Hässleholm. I 
kommunkoncernen (förvaltningar och bolag) finns det en installerad kapacitet på 
289,4 kW. Potentialen är minst 4 000 kW enligt en utredning från 2014. 

Den 28 oktober 2019 beslutade Kommunfullmäktige i § 253 att ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att innan budgetberedningen ta fram en kostnadskalkyl för 
projektering och installation av 1 000 kWh solenergi på kommunala fastigheter, 
inklusive så kallad payback-kalkyl. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Budgetberedningen börjar efter sommaren och budget beslutas i fullmäktige i 
november. 

Jag frågar dig: 

- Hur långt har ni kommit med kalkylen och hur ska du göra för att säkerställa att 
kostnadskalkylen för projektering och installation, inklusive så kallad pay-back
kalkyl är färdigställd i god tid innan budgetberedningen kommer i gång efter 
sommaren? 

- Hur ska du göra för att säkerställa att kalkylen når de olika politiska grupperna 
inför deras arbete med budgetberedning?" 

Sänt till: 
Tekniska nämnden ordförande 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 61 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2020 / 548-1 
Länsstyrelsen - Länsstyrelsen har utsett Anita Peterson M till ny ledamot och 
Kenneth Englund M till ny ersättare efter Per-Ake Purk M från och med den 28 
april 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

KLF 2020 / 608-1 
Länsstyrelsen - Länsstyrelsen har utsett Dan Karlsson (FV) till ny ledamot och 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) till ny ersättare efter Daniel Talmid från och med 
den 12 maj 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

KLF 2020 / 585-1 
Hässleholms tingsrätt - Skrivelse angående förfarandet vid entledigande av 
nämndemän. 

KLF 2020/537-1 
Tackkort från Torsten Nilsson för uppvaktningen på 70-årsdagen. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 62 

Inlämnade motioner 

Beslut 

SA:tvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Kommunfullmäktige överlämnar nedanstående motioner till 
kommunledningsförvaltningen för handläggning: 

KLF 2020 / 625-1 
Johan Hammarqvist (C) har lämnar in en motion om järnvägsvagn med servering 
vid Stortorget. 

KLF 2020/676-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om att avveckla ägandet i 
Kristianstad Airport 

Bilagor: 
Motionerna 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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--Centerpartiet 
HÄSSLEHOLM 

Motion till kommunfullmäktige i Hässleholms kommun 

Utveckla stadsbilden genom placering av järnvägsvagn med 

servering vid Stortorget 

Hässleholm är en gammal järnvägsknut som fortsatt utvecklas som en sådan. Tusentals resenärer 

passerar Hässleholms station varje dag för att byta tåg, kliva av eller på och genom förbindelsen 

mellan stadens delar på de olika sidorna järnvägen. På grund av vårt strategiska läge placerades den 

nya underhållsdepån på Kärråkra och genom Yrkeshögskolan utbildas tågtekniker i Hässleholm. 

Jag anser att Hässleholm än mer måste bygga på vår tradition som en knutpunkt för tågtrafiken i 

södra Sverige. Ett förslag som väckts av Uno Nilsson i en insändare i Norra Skåne den 13 maj 2020 är 

att placera en järnvägsvagn på Stortorget som inreds som servering/bar. Utöver att anknyta till 

stadens historia och fortsatta vikt som knutpunkt skapas på så sett ett trevligt och annorlunda inslag i 

stadsbilden. Ett inslag som också bidrar till att komplettera det befintliga näringslivet. Något som är 

viktigt för att stärka attraktiviteten för Hässleholm. 

Kommunen bör ta initiativ till att det skapas möjligheter för en servering i en järnvägsvagn enligt 

ovan vilken sedan kan skötas av någon av de befintliga aktörerna rund Stortorget eller en helt ny 

entreprenör. 

Med bakgrund i ovanstående yrkar jag: 

Att kommunfullmäktige uppdrar åt berörd nämnd/ berörda nämnder att framarbeta förslag kring 

hur en järnvägsvagn med servering/bar kan placeras vid Stortorget och ge förslag på driftformer av 

denna servering/bar. 

(~~~7 -'----0 'Cf ivt/L 
Johan ammarq t 

Centerpartiet 

lv tJJ -ff 



miljöpartiet de gröna Q) 

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

MOTION AWECKLA ÄGANDET I KRISTIANSTAD 
AIRPORT 

Miljöpartiet de gröna driver en politik där vi arbetar för en kraftig minskning av 
antalet flygresor. 

Ägandet i Kristianstad Airport AB medför varje år höga kostnader i kronor räknat för 
Hässleholms kommun. Det lär inte bli bättre med Corona-pandemin. Bolaget har varit en 
förlustaffär för kommunen. Så sent som i november förra året beslutade kommunen om ett 
extra ekonomiskt stöd för att rädda bolagets dåliga ekonomi. Staten subventionerar också 
flygplatsen. Hässleholms kommun borde avveckla sitt ägande i bolaget. 

I klimatkrisens tid vill Miljöpartiet att den negativa miljöpåverkan som sker vid resor 
med flyg behöver minska kraftigt. Nackdelarna med att deläga Kristianstads flygplats 
överstiger fördelarna med stor måtta. Staten borde prioritera underhåll av järnvägen och 
byggnation av dubbelspår mellan Lund och Hässleholm, inte minst för att bättre nå Kastrup, 
istället för att subventionera ohållbara flygplatser. Kommunen borde jobba med 
beteendepåverkan så att fler kommuninvånare reser och förflyttar sig på ett mer klimatvänligt 
sätt. 

I regionpolitiken har MP tagit ställn ing för att regionen inte ska betala ut något stöd till 
flygplatsen framöver. Stödet föreslås istället omvandlas till ett slags innovationsstöd. 
Hässleholm kunde göra på samma sätt och rikta stödet som årligen betalas ti ll flygplatsen till 
att istället utveckla miljövänliga transport- och resealternativ. 

Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar om att 

Kommunen så fort som möjligt avvecklar sitt ägandeskap i Kristianstad Airport AB. 

Hässleholm, maj 2020 

Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP) 

MIUÖPARTIET DE GRÖNA I HÄSSLEHOLMS KOMMUN Sidan I av I 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 63 

Årsredovisning 2019 
Dnr: KLF 2019/454 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. 

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 

Lars Johnsson (M), Hanna Nilsson (SD), Gunnel Gustavsson (KD), Lena 
Wallentheim (S), Marie Hult (L), Kenny Hansson (M), Anders Edwall (C), Dolores 
Öhman (MP), Magnus Akeborn M och Irene Nilsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens årsredovisning för 2019 är framtagen. Revisionen överlämnar 
revisionsberättelsen inför kommunfullmäktige och föreslår beslut beträffande 
ansvarsfrihet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-04-01, § 49, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 64 

Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för 
verksamhetsåret 2019 - Kommunstyrelsen 
Dnr: KLF 2020/342 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för kommunstyrelsen, 
enskilda ledamöter i styrelsen samt förtroendevalda i övrigt i enlighet med 
revisorernas revisionsberättelse. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Jäv 

Det antecknas att i beslutet deltar inte de enskilda ledamöterna i de delar de är 
redovisningsskyldiga till kommunen. Kommunfullmäktiges andre vice ordförande 
Irene Nilsson (S) lämnar presidiet. 

Yrkande 

Erik Berg (M) yrkar att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för 
kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter. Han yrkar avslag på förslaget att 
rikta anmärkning mot ledamöterna i kommunstyrelsen. 

Jerry Andersson (SD) och Christer Welinder (S) instämmer i Erik Bergs 

ändringsyrkande. 

Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag. 

Omröstning 

Ordförande ställer presidiets förslag mot Erik Bergs förslag och finner Erik Bergs 
förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla presidiets förslag 
röstar ja. Den som vill bifalla Erik Bergs förslag röstar nej." 

Kommunfullmäktige 

Justering ~, ;f/l 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

3 ja-röster och 17 nej-röster lämnas. 41 platser är tomma. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) Ja Kenny Hansson (M) 

Ernst Herslow (FV) Ja Lena Nilsson (S) 

Allan Ljungqvist (FV) Ja Jerry Andersson (SD) 

Totalt 3 Christer Wel inder (S) 

Johan Peltonen (SD) 

Johan Lindman (S) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Benny Petersson (S) 

Monica Ero (S) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Maria Tennevi (KD) 

Marie Hult (L) 

Ingvar Bergman (L) 

Andreas Novotny (M) 

Totalt 

Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt Erik Bergs förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

17 

De av fullmäktige utsedda revisorerna har avlämnat sin revisionsberättelse den 19 
mars 2020 innefattande ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning, § 36, ska presidiet bereda ärendet om 
ansvars frihet. 

Kommunfullmäktiges presidium instämmer i revisorernas revisionsberättelse för 
verksamhetsår 2019 vad avser förslag till beslut i ansvarsfrågan och den anmärkning 
som föreslås riktas mot kommunstyrelsen och dess ledamöter. 

Kommunstyrelsen har genom beslut den 20 maj 2020, § 97, lämnat förklaring över 
anmärkningen. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2020-05-27, § 1, kommunfullmäktige 
följande beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för kommunstyrelsen, 
enskilda ledamöter i styrelsen samt förtroendevalda i övrigt i enlighet med 
revisorernas revisionsberättelse men riktar anmärkning mot styrelsen och dess 
ledamöter. För motivering hänvisas cill revisorernas revisionsberättelse för år 2019. 

Douglas Roth och Irene Nilsson anmäler jäv. 

Sänt cill: 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för 
verksamhetsåret 2019 - Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 
Dnr: KLF 2020/342 

Beslut 

K ommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden, enskilda ledamöter i nämnden samt förtroendevalda i 
övrigt i enlighet med revisorernas revisionsberättelse men riktar anmärkning mo t 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden och dess ledamöter. För mo tivering hänvisas till 
revisorernas revisio nsberättelse för år 2019. 

Jäv 

Det antecknas att i beslutet deltar inte de enskilda ledamöterna i de delar de är 
redovisningsskyldiga till kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

De av fullmäktige utsedda revisorerna har avlämnat sin revisionsberättelse den 19 
mars 2020 innefattande ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019. E nligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning, § 36, ska presidiet bereda ärendet om 
ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges presidium instämmer i revisorernas revisionsberättelse för 
verksamhetsår 2019 vad avser förslag till beslut i ansvarsfrågan och den anmärkning 
som föreslås riktas mot miljö- och stadsbyggnadsnämnden och dess ledamöter. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har genom beslut den 26 februari 2020, § 26, 
lämnat förklaring över anmärkningen. 

Ärendets tidigare behandling 

K ommunfullmäktiges presidium föreslår 2020-05-27, § 2, kommunfullmäktige 
följande beslut: 

K ommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden, enskilda ledamöter i nämnden samt förtroendevalda i 
övrigt i enlighet med revisorernas revisionsberättelse men riktar anmärkning mot 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

miljö- och stadsbyggnadsnämnden och dess ledamöter. För motivering hänvisas till 
revisorernas revisionsberättelse för år 2019. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

Justering 

/orN gf 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för 
verksamhetsåret 2019 - Kultur- och fritidsnämnden 
Onr: KLF 2020/342 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för kultur- och 
fritidsnämnden, enskilda ledamöter i nämnden samt förtroendevalda i övrigt i 
enlighet med revisorernas revisionsberättelse. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Jäv 

Det antecknas att i beslutet deltar inte de enskilda ledamöterna i de delar de är 
redovisningsskyldiga till kommunen. 

Yrkande 

Lars Johnsson (M) yrkar att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 
för kultur- och fritidsnämnden och dess enskilda ledamöter men yrkar avslag på 
förslaget att rikta anmärkning mot ledamöterna i nämnden. 

Jerry Andersson (SD) och Lena Wallentheim (S) instämmer i Lars Johnssons 
förslag. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Lars Johnssons förslag 
bifallet. 

5 ja-röster och 27 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 28 platser är tomma. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Patrik Jönsson (SO) Ja Lars Johnsson (Ml Nej 

Björn Widmark (FV) Ja Hanna Nilsson (SO) Nej 

Irene Nilsson (S) Ja Lena Wallentheim (S) Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ernst Herslow (FV) Ja Kenny Hansson (M) 

Allan Ljungqvist (FV) Ja Ulf Berggren (SD) 

Totalt s Joachim Fors (S) 

Sven Lundh (SO) 

Lena Nilsson (S) 

Stefan Larsson (M) 

Magnus Åkeborn (V) 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Jerry Andersson (SO} 

Johan Hammarqvist (C) Avstår Oolores Öhman (MP) 

Totalt 1 Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Johan Lindman (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Johanna Hörgerud (SO) 

Benny Petersson (S) 

Susanne Lottsfeldt (SO) 

Monica Ero (S) 

Hanna Sjöstrand (SO) 

Maria Tennevi (KO) 

Marie Hult (L) 

Andreas Novotny (M) 

Totalt 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt Lars Johnssons förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

27 

De av fullmäktige utsedda revisorerna har avlämnat sin revisionsberättelse den 19 
mars 2020 innefattande ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning, § 36, ska presidiet bereda ärendet om 
ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges presidium instämmer i revisorernas revisionsberättelse för 
verksamhetsår 2019 vad avser förslag till beslut i ansvarsfrågan och den anmärkning 
som föreslås riktas mot kultur- och fritidsnämnden och dess ledamöter. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har genom beslut den 14 maj 2020, § 24, 
lämnat förklaring över anmärkningen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2020-05-27, § 3, kommunfullmäktige 
följande beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för kultur- och 
fritidsnämnden, enskilda ledamöter i nämnden samt förtroendevalda i övrigt i 
enlighet med revisorernas revisionsberättelse men riktar anmärkning mot kultur
och fritidsnämnden och dess ledamöter. För motivering hänvisas till revisorernas 
revisionsberättelse för år 2019. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 67 

Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för 
verksamhetsåret 2019 - Barn- och 
utbildningsnämnden 
Dnr: KLF 2020/342 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för barn- och 
utbildningsnämnden, enskilda ledamöter i nämnden samt förtroendevalda i övrigt i 
enlighet med revisorernas revisionsberättelse men riktar anmärkning mot barn- och 
utbildningsnämnden och dess ledamöter. För motivering hänvisas till revisorernas 
revisionsberättelse för år 2019. 

Jäv 

Det antecknas att i beslutet deltar inte de enskilda ledamöterna i de delar de är 
redovisningsskyldiga till kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

De av fullmäktige utsedda revisorerna har avlämnat sin revisionsberättelse den 19 
mars 2020 innefattande ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning, § 36, ska presidiet bereda ärendet om 
ansvars frihet. 

Kommunfullmäktiges presidium instämmer i revisorernas revisio nsb erättelse för 

verksamhetsår 2019 vad avser förslag till beslut i ansvarsfrågan och den anmärkning 
som föreslås riktas mot barn- och utbildningsnämnden och dess ledamöter. 

Barn- och utbildningsnämnden har genom beslut den 24 april 2020, § 61, lämnat 
förklaring över anmärkningen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2020-05-27, § 4, kommunfullmäktige 
följande beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för barn- och 
utbildningsnämnden, enskilda ledamöter i nämnden samt förtroendevalda i övrigt i 
enlighet med revisorernas revisionsberättelse men riktar anmärkning mot barn- och 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

utbildningsnämnden och dess ledamöter. För motivering hänvisas till revisorernas 
revisionsberättelse för år 2019. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 68 

Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för 
verksamhetsåret 2019 - Övriga nämnder 
Dnr: KLF 2020/342 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för omsorgsnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden, valnämnden och enskilda ledamöter i dessa 
organ samt förtroendevalda i övrigt i enlighet med revisorernas revisionsberättelse. 

Revisorernas revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 läggs till handlingarna. 

Jäv 

Det antecknas att i beslutet avseende ansvarsprövning deltar inte de enskilda 
ledamöterna i de delar de är redovisningsskyldiga till kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

De av fullmäktige utsedda revisorerna har avlämnat sin revisionsberättelse den 19 
mars 2020 innefattande ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019. E nligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning, § 36, ska presidiet bereda ärendet om 
ansvars frihet. 

Kommunfullmäktiges presidium instämmer i revisorernas revisionsberättelse för 
verksamhetsår 2019 vad avser förslag till beslut i ansvarsfrågan. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2020-05-27, § 5, kommunfullmäktige 
följande beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för omsorgsnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden, valnämnden och enskilda ledamöter i dessa 
organ samt förtroendevalda i övrigt i enlighet med revisorernas revisionsberättelse. 

Revisorernas revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 läggs till handlingarna. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

Sänt till: 
Berörda nämnder 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Utdraget bestyrl<es 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 69 

Ansvarsfrihet år 2019 för kommunalförbundet AV 
Media Skåne 
Dnr: KLF 2020/393 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna i 
kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Jäv 

Erik Berg (M) anmäler jäv. 

Beskrivning av ärendet 

Direktionen för AV Media Skåne har beslutat att överlämna årsredovisning för år 
2019 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 
ansvarsfrillet. 

I förbundet representerades Hässleholms kommun år 2019 av ledamot Erik Berg 

(M) och ersättare Lars Klees (SD). 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2020-05-27, § 6, kommunfullmäktige 
följande beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna i 
kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrillet för räkenskapsåret 2019. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

Sänt till: 
AV Media Skåne 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms kommuns representanter år 2019 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 70 

Ansvarsfrihet år 2019 för Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd 
Dnr: KLF 2020/488 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ledamöter och ersättare i Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd ansvarsfrihet för år 2019. 

Jäv 

Hanna Sjöstrand (SD) anmäler jäv. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen i Kristianstads kommun har överlämnat sin granskning av 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för år 2019. De tillstyrker att nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2019. 

I nämnden representerades Hässleholms kommun år 2019 av Margaretha Lindqvist 
(KD ), ledamot, och Hanna Sjöstrand (SD), ersättare. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2020-05-27, § 7, kommunfullmäktige 
följande beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar ledamöter och ersättare i Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd ansvarsfrihet för år 2019. 

Sänt till: 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 
Hässleholms kommuns representanter i nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

25 (60) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
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2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 71 

Granskningsrapport om planprocessen 
Dnr: KLF 2020/13 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande och 
revisorernas granskningsrapport till handlingarna. 

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 

Anders Edwall (C), Kenny Hansson (M) och Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Ernst & Y oung har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms 
kommun granskat detaljplaneprocessen. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om miljö- och stadsbyggnadsnämnden genom tillräcklig styrning och 
kontroll säkerställer en effektiv planprocess. Det är revisorernas samlade 
bedömning att nämnden, trots förbättringar sedan granskningarna år 2015 och 
2018, endast i viss omfattning säkerställer en effektiv planprocess. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har yttrat sig över rapporten. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-20, § 94, kommunfullmäktige att lägga miljö
och stadsbyggnadsnämndens yttrande och revisorernas granskningsrapport till 
handlingarna. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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Kommunfullmäktige 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Revisionen 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sarnmanträdesdatum 
2020-06-08 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 72 

Ny nämnds- och förvaltningsorganisation 
Dnr: KLF 2020/439 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upprättat reglemente för arbetsmarknadsnämnden antas att gälla från och 
med 2020-07-01. 

2. Arbetsmarknadsnämnden väljs för perioden 2020-07-01 till och med 
2020-12-31. Nämnden ska för denna period bestå av tre ledamöter och tre 
ersättare. 

3. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla från och med 
2020-07-01. 

4. Reviderat reglemente för socialnämnden antas att gälla från och med 
2020-07-01. 

5. "Instruktion för kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompe
tensutveckling" upphör att gälla från och med 2020-07-01. 

6. Budgetmedel på 38 294 000 kronor överförs från socialnämnden till 
arbetsmarknadsnämnden. Beloppet motsvarar det belopp som socialnämn
den budgeterat för verksamhetsåret 2020 avseende den verksamhet som 
överförs till arbetsmarknadsnämnden. 

7. Budgetmedel på 60 742 000 kronor överförs från kommunstyrelsen till 
arbetsmarknadsnämnden. Beloppet motsvarar det belopp som kommunsty
relsen budgeterat för verksamhetsåret 2020 avseende den verksamhet som 
överförs till arbetsmarknadsnämnden. 

8. Redovisade kostnader och intäkter på socialnämnden, ekonomiskt bistånd 
och kommunstyrelsen, arbetsmarknad och kompetensutveckling som avser 
perioden 2020-01-01 till 2020-06-30 överförs till arbetsmarknadsnämnden. 

9. Arbetsmarknadsnämnden tillförs en utökad budgetram på 37 439 000 
kronor för år 2020. (Underskott socialnämnden 27 039 000 kronor, 
underskott kommunstyrelsen 10 400 000 kronor). 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

10. Arbetsmarknadsnämnden tillförs en utökad budgetram på 609 000 kronor 
för år 2020 avseende förvaltningschef. 

11 . Finansiering för år 2020 avseende utökad budgetram till 
arbetsmarknadsnämnden med 38 048 000 kronor sker genom att de 
föreslagna utökade generella statsbidragen på 26 500 000 kronor budgeteras 
som intäkt på finansförvaltningen samt att 11 548 000 kronor finansieras 
genom att årets budgeterade resultat minskas med motsvarande. 

12. Finansiering för den nya arbetsmarknadsnämnden avseende åren 2021 och 
framåt hänskjuts till budgetberedningen 2021. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot ärendet i sin helhet till förmån för eget 
yrkande. 

Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig 
mot besluten avseende punkterna 2 och 7. 

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet avseende punkt 2. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar att punkterna 2 respektive 7 ska få följande lydelser: 

2. Arbetsmarknadsnämnden väljs för perioden 2020-07-01 - 2022-12-31. 
Nämnden ska för denna period bestå av sju ledamöter och tre ersättare. 

7. Budgetmedel på 60 169 000 kronor överförs från kommunstyrelsen till 
arbetsmarknadsnämnden. Beloppet motsvarar det belopp som 
kommunstyrelsen budgeterat för verksamhetsåret 2020 avseende den 
verksamhet som överförs till arbetsmarknadsnämnden. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att beloppet i punkt 7 ska minskas med 572 000 kronor 
till 60 742 000 kronor. 

Maria Tennevi (KD) och Lars Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut med den av Hanna Nilsson föreslagna ändringen. 

Johan Hammarqvist (C), Magnus Akeborn (V) och Joachim Fors (S) instämmer i 
Lena Wallentheims yrkanden. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Omröstning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Ordförande ställer samtliga punkter förutom punkterna 2 och 7 under proposition 
och finner dem bifallna. 

Ordförande ställer därefter förslagen avseende punkt 2 mot varandra och finner 
kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses. Ordförande 
ställer Lena Wallentheims förslag mot avslag och finner Lena Wallentheims förslag 
utsett till motförslag. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla kommunstyrelsens 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Lena Wallentheims förslag röstar nej." 

19 ja-röster och 14 nej-röster lämnas. 3 avstår från att rösta. 25 platser är tomma. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Patrik Jönsson (SD) Ja Lena Wallentheim (S) Nej 

Lars Johnsson (M) Ja Johan Hammarqvist (C) Nej 

Hanna Nilsson (SD) Ja Joachim Fors (S) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Lena Nilsson (S) Nej 

Ulf Berggren (SD) Ja Magnus Åkeborn (V) Nej 

Sven Lundh (SD) Ja Dolores Öhman (MP) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Christer Welinder (S) Nej 

Jerry Andersson (SD) Ja Lena Svensson (C) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Irene Nilsson (S) Nej 

Johan Peltonen (SD) Ja Johan Lindman (S) Nej 

Erik Berg (M) Ja Camilla Lindoff (S) Nej 

Johanna Hörgerud (SD) Ja Anders Edwall (C) Nej 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja Benny Petersson (S) Nej 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja Monica Ero (S) Nej 

Hanna Sjöstrand (SD) Ja Totalt 14 

Maria Tennevi (KD) Ja 

Marie Hult (L) Ja 

Ingvar Bergman (L) Ja Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Andreas Novotny (M) Ja Björn Widmark (FV) Avstår 

Totalt 19 Ernst Herslow (FV) Avstår 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Allan Ljungqvist (FV) Avstår 

Totalt 3 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
punkt 2. 

Slutligen ställer ordförande förslagen avseende punkt 7 mot varandra och finner 
Hanna Nilssons förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 § 42 att bryta ut avdelningen 
arbetsmarknad och kompetensutveckling från kommunledningsförvaltningen och 
verksamheten för ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen. Arbetsmarknad och 
kompetensutveckling samt ekonomiskt bistånd ska tillsammans bilda en gemensam 
förvaltning under en ny nämnd. Den nya förvaltningen benämns 
arbetsmarknadsförvaltningen och den nya nämnden benämns 
arbetsmarknadsnämnden. 

Förvaltningen ska ledas av en förvaltningschef och närmast förvaltningschefen 
föreslås att en stab med stödfunktioner bildas. 31 årsarbetare överförs från 
socialförvaltningen (ekonomiskt bistånd) och 111,4 årsarbetare överförs från 
kommunledningsförvaltningen (avdelningen arbetsmarknad och 
kompetensutveckling) till arbetsmarknadsförvaltningen. 

Förvaltningens verksamhet föreslås indelas i sex enheter som leds av sina respektive 
chefer. 

Överföring av budgetmedel för hela 2020 föreslås göras från socialnämnden och 
kommunstyrelsen till arbetsmarknadsnämnden. Budgetmedlen som överförs mots
varar de belopp som socialnämnden och kommunstyrelsen budgeterat för den verk
samhet som tas över av arbetsmarknadsnämnden. Redovisade kostnader och intäk
ter avseende ekonomiskt bistånd på socialförvaltningen och avseende 
arbetsmarknad och kompetensutveckling på kommunledningsförvaltningen som 
avser perioden 2020-01-01 till 2020-06-30 föreslås överföras till den nya 
arbetsmarknadsnämnden. 

Arbetsmarknadsnämnden föreslås få en utökad budgetram för 2020 för att täcka de 
av socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen prognostiserade 
underskotten, samt för en tjänst som förvaltningschef i den nya förvaltningen. 

Kommunfullmäktige 
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Med anledning av den nya organisationen måste ett nytt reglemente antas för den 
nya nämnden och reglementena för kommunstyrelsen och socialnämnden måste 
revideras. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-20, § 88, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Upprättat reglemente för arbetsmarknadsnämnden antas att gälla från och 
med 2020-07-01. 

2. Arbetsmarknadsnämnden väljs för perioden 2020-07-01 till och med 
2020-12-31. Nämnden ska för denna period bestå av tre ledamöter och tre 
ersättare. 

3. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla från och med 
2020-07-01. 

4. Reviderat reglemente för socialnämnden antas att gälla från och med 
2020-07-01. 

5. "Instruktion för kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompe
tensutveckling" upphör att gälla från och med 2020-07-01. 

6. Budgetmedel på 38 294 000 kronor överförs från socialnämnden till 
arbetsmarknadsnämnden. Beloppet motsvarar det belopp som socialnämn
den budgeterat för verksamhetsåret 2020 avseende den verksamhet som 
överförs till arbetsmarknadsnämnden. 

7. Budgetmedel p å 61 314 000 kronor överförs &ån kommunstyrelsen till 

arbetsmarknadsnämnden. Beloppet motsvarar det belopp som 
kommunstyrelsen budgeterat för verksamhetsåret 2020 avseende den 
verksamhet som överförs till arbetsmarknadsnämnden. 

8. Redovisade kostnader och intäkter på socialnämnden, ekonomiskt bistånd 
och kommunstyrelsen, arbetsmarknad och kompetensutveckling som avser 
perioden 2020-01-01 till 2020-06-30 överförs till arbetsmarknadsnämnden. 

9. Arbetsmarknadsnämnden tillförs en utökad budgetram på 37 439 000 
kronor för år 2020. (Underskott socialnämnden 27 039 000 kronor, 
underskott kommunstyrelsen 10 400 000 kronor). 

10. Arbetsmarknadsnämnden tillförs en utökad budgetram på 609 000 kronor 

Kommunfullmäktige 
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för år 2020 avseende förvaltningschef. 

11. Finansiering för år 2020 avseende utökad budgetram till 
arbetsmarknadsnämnden med 38 048 000 kronor sker genom att de 
föreslagna utökade generella statsbidragen på 26 500 000 kronor 
budgeteras som intäkt på finansförvaltningen samt att 11 548 000 kronor 
finansieras genom att årets budgeterade resultat minskas med motsvarande. 

12. Finansiering för den nya arbetsmarknadsnämnden avseende åren 2021 och 
framåt hänskjuts till budgetberedningen 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar därtill följande: 

1. Funktionen som avdelningschef på ak-avdelningen stannar kvar på 
kommunlednings förvaltningen. 

2. Funktionen som kommunikatör stannar kvar på 
kommunlednings förvaltningen. 

3. Budget för funktionen som kommunikatör stannar kvar på 
kommunlednings förvaltningen. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Socialdemokraternas ledamöter och Johan Hammarqvist (C) reserverar sig mot 
besluten gällande punkt 2. De reserverar sig även mot att budgetmedel för 
funktionen som avdelningschef överförs till den nya nämnden, innebärande att 
punkt 12 i liggande förslag till beslut stryks och beloppet i punkt 7 ökar. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att punkterna 11-14 i beslutsförslaget ska stanna i 

kommunstyrelsen. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar avslag på punkten 12 och att punkt 7 tillförs 
budgetmedel avseende avdelningschef, vilket innebär att beloppet blir 61 314 000 
miljoner kronor. 

Lena Wallentheim (S) instämmer i Hanna Nilssons yrkande. H on yrkar därtill bifall 
till övriga punkter förutom punkt 2, där hon föreslår att nämnden ska bestå av 7 
ledamöter och 3 ersättare fram till 2022-12-31 (mandatperioden ut). 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Johan Hammarqvist (C) instämmer i Hanna Nilssons och Lena Wallentheims 

Kommunfullmäktige 
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yrkanden. 

Hanna Nilsson (SD) instämmer i Robin Gustavssons yrkande. 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 16.50 och 16.56. 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut exklusive punkterna 2, 7 och 11-
14 under proposition och dem finner bifallna. 

Han ställer därefter liggande förslag till punkt 2 mot Lena Wallentheims yrkande 
och finner liggande förslag till punkt 2 bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla liggande förslag till 
punkt 2 röstar ja. Den som vill bifalla Lena Wallentheims yrkande avseende punkt 2 
röstar nej." 

7 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (I<D), Thomas 
Haraldsson (I<D), Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Lars 
Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Lena Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), 
Henrik Backlund (S), Johan Hammarqvist (C). 

Följande avstår från att rösta: Björn Widmark (FV). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till punkt 2. 

Ordförande ställer därefter punkt 7 under proposition och finner Robin 
Gustavssons förslag bifallet. 

Ordförande ställer under proposition om punkterna 11-14 ska stanna i styrelsen 
och finner att de ska stanna i kommunstyrelsen. Han ställer därefter under 
proposition om punkterna 11, 13 och 14 ska bifallas eller avslås och finner dem 
bifallna. Slutligen ställer han under proposition om punkt 12 ska bifallas eller avslås 
och finner den avslagen. 

Sänt till: 
Kommundirektör 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen/ arbetsmarknad och kompetensutveckling 
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 
Socialnämnden/ socialförvaltningen 
Tillgänglighetsrådet 
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§ 73 

Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
Dnr: KLF 2020/330 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet av ny huvudman i Sparbanksstiftelsen 
Vinslöv. 

Yrkande 

Irene N ilsson (S) föreslår att valet bordläggs då den inkomna nomineringen strider 
mot stiftelsens stadgar. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Enligt § 18 i Stiftelseförordningen för Sparbanksstiftelsen Vinslöv får huvudman 
som fyllt eller fyller sjuttio år under innevarande kalenderår (2020) ej väljas som 
huvudman. Huvudman som fyllt eller fyller sjuttio år under kalenderåret (2020) är 
skyldig att avgå vid den ordinarie stämma som infaller under kalenderåret. 

Av ovanstående anledning anhåller Sparbanksstiftelsen Vinslöv om att Hässleholms 
Kommun utser en ny huvudman som ersätter Ulrika Widmark Bam ekow (FV) t o 
m stämman 2021. 

Folkets väl vidhåller Ulrika Widmark Bamekow som huvudman. 

Sänt till: 
Troman 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
Ulrika Widmark Bamekow 
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§ 74 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden 
Dnr: KLF 2020/495 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Daniel Talmid (SD) till ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Malin Fransson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. Avsägelsen har beviljats och ny ledamot ska utses. 

Sverigedemokraterna nominerar Daniel Talmid (SD) till uppdraget som ny ledamot. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Daniel Talmid 

Kommunfullmäktige 
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§ 75 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen 
Dnr: KLF 2020/517 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Jonas Klein (FV) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Daniel Talmid (FV) har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige 
och ersättare i kommunstyrelsen. Ny sammanräkning har begärts hos länsstyrelsen 
avseende uppdraget i kommunfullmäktige och ny ersättare i kommunstyrelsen ska 
väljas. 
Folkets väl nominerar Jonas Klein (FV) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Länsstyrelsen Skåne 
Jonas Klein 

Kommunfullmäktige 
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§ 76 

Val av arbetsmarknadsnämnd 
Dnr: KLF 2020/439 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

För perioden 2020-07-01 till och med 2020-12-31 utses ledamöter, ordförande, vice 
ordförande och ersättare enligt nedan. 

Ledamot 3 st Parti Ort 
1 Stefan Larsson (ordf.) M Vittsjö 
2 Ulf Berggren (1 :e vice ordf.) SD Tyringe 
3 Joachim Fors (2:e vice ordf.) s Sösdala 

E rsättare 3 st Parti Ort 
1 Agneta Olsson E nochsson L Vankiva 
2 D aniel Talrnid SD Sösdala 
3 Magnus Akebom V Hässleholm 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väl avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en ny arbetsmarknadsnämnd från och 
med den 1 juli 2020. Kommunstyrelsen har föreslagit att den nya nämnden ska 
bestå av tre ledamöter och tre ersättare som väljs för perioden fram till 2020-12-31. 

Valberedningens förslag föredras av valberedningens vice ordförande Ulf Berggren 
(SD). 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2020-06-08, § 1, följande: 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige 
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För perioden 2020-07-01 till och med 2020-12-31 utses ledamöter, ordförande, 1:e 
vice ordförande, 2:e vice ordförande och ersättare enligt nedan. 

Ledamot 3 st Parti Ort 

1 Stefan Larsson (ordf.) M Vittsjö 

2 Ulf Beml?ten (1 :e vice ordf.) SD Tyringe 

3 Joachim Fors (2:e vice ordf.) s Sösdala 

Ersättare 3 st Parti Ort 

1 Agneta Olsson Enochsson L Vankiva 

2 Daniel Talrnid SD Sösdala 

3 Magnus Akeborn V Hässleholm 

Hans-Göran Hansson (MP) avstår från att delta i beslutet. 

Joachim Fors (S) yrkar att det även ska finnas en 2:e vice ordförande och att posten 
som 1 :e vice tillfaller Sverigedemokraterna och att posten som 2:e vice ordförande 
tillfaller de rödgröna. 

Ulf Berggren (SD) instämmer i Joachim Fors yrkande. 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till de inkomna nomineringarna från kärnalliansen. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut under proposition med den av 
Joachim Fors föreslagna ändringen och finner förslaget bifallet. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
De valda 

Kommunfullmäktige 
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Avsägelse av uppdrag som ersättare i valberedningen 
Dnr: KLF 2020/686 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Allan Ljungqvist (FV) väljs till ny ersättare i valberedningen. 

Beskrivning av ärendet 

Mikael Björklund (FV) avsäger sig uppdraget som ersättare i valberedningen. 
Avsägelsen ska beviljas och ny ersättare utses. 

Folkets väl nominerar Allan Ljungqvist (FV) till uppdraget som ny ersättare. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Valberedningen 
Mikael Björklund 
Allan Ljungqvist 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 78 

Förhyrning av lokaler till socialförvaltningen inom 
fastigheten Kornet 2 
Dnr: KLF 2020/292 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upprättat hyreskontrakt enligt bilaga 1 mellan Hässleholms kommun och 
Hemfosa Adjunkten 1 Fastighets AB gällande Kornet 2 på Järnvägsgatan 1 i 
Hässleholm (f.d. EON-huset) godkänns, under förutsättning att en klausul 
skrivs in i hyresavtalet att hyresgästen kan frånträda hyresavtalet i förtid utan 
kostnad vid det fall att mögel påvisas inom hyresytan under hyresperioden. 
Det förhandlade hyresavtalet har en årlig hyressumma på 1 998 000 kronor 
och utöver hyresbeloppet ska en årlig ersättning om 72 000 kronor betalas 
avseende fastighetsskatt. 

2. Tekniska nämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna hyresavtalet 
under förutsättning att punkten 1 genomförs. 

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att säga upp förhyrda lokaler och sälja 
egenägda objekt med anledning av samlokalisering av socialförvaltningens 
verksamheter. 

Reservationer 

Folkets väls och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anders Edwall (C) yrkar att kommunstyrelsens förslag ändras och får följande 
lydelse (tillägg i kursivt): 

1. Upprättat hyreskontrakt enligt bilaga 1 mellan Hässleholms kommun och 
Hemfosa Adjunkten 1 Fastighets AB gällande Kornet 2 på Järnvägsgatan 1 i 
Hässleholm (f.d. EON-huset) godkänns, under fo'rtttsättning att en kla11s11I skrivs 
in i f?yresavtalet att 1!Jresgästen kan frånträda 1!Jresavtalet ifa'rtid utan kostnad vid det 
fall att mögel påvisas inom 1!Jresytan under 1!Jresperioden. D et förhandlade 

Kommunfullmäktige 
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hyresavtalet har en årlig hyressumma på 1 998 000 kronor och utöver 
hyresbeloppet ska en årlig ersättning om 72 000 kronor betalas avseende 
fastighetsskatt. 

2. Tekniska nämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna hyresavtalet 
under Jdnttsättning att punkten 1 genomfärs. 

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att säga upp förhyrda lokaler och sälja 
egenägda objekt med anledning av samlokalisering av socialförvaltningens 
verksamheter. 

Lars Johnsson (M), Lena N ilsson (S) och Maria Tennevi (KD) yrkar bifall till 
Anders Edwalls förslag. 

Ernst Herslow (FV) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 21:51 och 22:12. 

Omröstning 

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

Han ställer därefter under proposition om kommunstyrelsens förslag, Anders 
Edwalls förslag eller avslagsyrkandet ska bifallas och finner Anders Edwalls förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Anders Edwalls förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses. Kommunstyrelsens 
förslag ställs mot avslagsyrkandet och finner avslagsyrkandet utsett till motförslag. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Rösta ja för att bifalla Anders Edwalls 
förslag. Rösta nej för att för att avslå ärendet." 

22 ja-röster och 12 nej-röster lämnas. 2 avstår från att rösta. 25 platser är tomma. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (Ml Ja Patrik Jönsson (SD) Nej 

Lena Wallentheim (S) Ja Hanna Nilsson (SD) Nej 

Johan Hammarqvist (C) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Joachim Fors (S) Ja Björn Widmark (FV) Nej 

Kommunfullmäktige 
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Lena Nilsson (S) 

Stefan Larsson (M) 

Magnus Åkeborn (V) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Irene Nilsson (S) 

Johan Lindman (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Benny Petersson (S) 

Monica Ero (S) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Maria Tennevi (KD) 

Marie Hult (L) 

Ingvar Bergman (L) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

22 

Sven Lundh (SD) Nej 

Jerry Andersson (SD) Nej 

Johan Peltonen (SO) Nej 

Johanna Hörgerud (SO) Nej 

Susanne Lottsfeldt (SD) Nej 

Ernst Herslow (FV) Nej 

Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Allan Ljungqvist (FV) Nej 

Totalt 12 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Kenny Hansson (Ml Avstår 

Andreas Novotny (M) Avstår 

Totalt 2 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt Anders Edwalls förslag. 

Beskrivning av ärendet 

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

Under senare delen av 2019 gavs en möjlighet att hitta en samlokalisering och 
förhandlingar inleddes med fastighetsägaren Hemfosa om lokaler i före detta EON
huset, inom fastigheten Kornet 2 på Järnvägsgatan 1 i Hässleholm. 
Fastighetsstrategen har i samråd med socialförvaltningen utfört en utredning om 
verksamhetsinnehåll och de krav som verksamheten har på lokalerna i fråga om 
säkerhet och sekretess samt verksamhetens behov av investering gällande IT. 
Hyreskontraktet finns bilagt detta ärende. Hyrestiden är från och med den 1 oktober 

Kommunfullmäktige 
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2020 och 5 år framåt och med tre års förlängning vid utebliven uppsägning från 
parterna. 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att teckna hyresavtal med Hemfosa 
Adjunkten 1 Fasighets AB för Komet 2 på Järnvägsgatan 1 i Hässleholm. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

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

Ekonomiska konsekvenser 

Det förhandlade hyresavtalet har en hyressumma om 1 998 0000 kr/år och utöver 
hyresbeloppet ska en årlig ersättning om 72 000 kr betalas avseende fastighetsskatt. 
Hyrestiden är 5 år med tre års förlängning vid utebliven uppsägning från parterna. 

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

Ekonomiavdelningens bedömning 

Ekonomiavdelningen ser ingen anledning att ifrågasätta tekniska nämndens beslut. 
E konomiavdelningen vill dock påtala att lokalen på Kornet 2, Järnvägsgatan 1 
behöver förses med nätverksutrustning för att medarbetarna ska kunna arbeta i 
kommunens IT-miljö. Med nätverksutrustning avses switchar och accesspunkter. 
Det finns ett framräknat investerings belopp som uppgår till 500 tkr 

Vidare kan tilläggas att det i socialnämndens beslut 17 december 2019, § 92, om 
samlokalisering av socialförvaltning framgår följande ekonomiska konsekvens; 

Egenägda objekt som eventuellt kommer att säljas innebär en försäljningsintäkt för 
kommunen. Eventuella reavinster/reaförluster som uppstår i samband med 
försäljningarna kommer påverka kommunens resultat. 

Kommunfullmäktige 
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Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-20, § 93, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Upprättat hyreskontrakt enligt bilaga 1 mellan Hässleholms kommun och 
Hemfosa Adjunkten 1 Fastighets AB gällande Kornet 2 på Järnvägsgatan 1 i 
Hässleholm (fd. EON-huset) godkänns. Det förhandlade hyresavtalet har 
en årlig hyressumma på 1 998 000 kronor och utöver hyresbeloppet ska en 
årlig ersättning om 72 000 kronor betalas avseende fastighetsskatt. 

2. Tekniska nämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna hyresavtalet. 

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att säga upp förhyrda lokaler och sälja 
egenägda objekt med anledning av samlokalisering av socialförvaltningens 
verksamheter. 

Sverigedemokraternas ledamöter och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot 
beslutet. 

Ulf Berggren (SD) och Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

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

Sänt till: 
K.ommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
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§ 79 

Socialnämndens hemställan om komplettering av 
budget 2020 
Dnr: KLF 2020/252 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att under rådande ekonomiska förutsättningar samt 
med hänvisning till det pågående uppdrag som finns om ny förvaltningsorganisation 
med inriktning på arbetsmarknadsfrågor, integrations frågor, vuxenutbildning och 
ekonomiskt bistånd avslå socialnämndens hemställan om 33 miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 

Inför budgetdagen som skulle varit den 24 mars skulle respektive nämnd ha 
fattat beslut om förslag till åtgärder samt beskrivit konsekvenser för att hålla 
den av kommunfullmäktige tilldelade budgetram en för åren 2021-2022. 

Socialförvaltningen har tagit fram detta och redovisar i bifogad bilaga 1, 
E konomiska förutsättningar för socialförvaltningen 2020-2022, bland annat en 
prognos för 2020. I denna liksom i prognosen för 2021-2022 föreligger ett 
flertal osäkerhetsfaktorer och det redovisas jämte o lika scenarier. Samtidigt 
redovisas ett antal förslag till åtgärder som förvaltningen ska å terkomma m ed 
till nämnden efter närmare utredningar och riskbedömningar. 

Följande scenarier presenteras i bilaga 1 avseende prognos för 2020: 

Socialnämnden har vid prognosen per 29 februari 2020 gjort bedömningen att 
budgetavvikelsen för 2020 kommer att uppgå till -37,6 mnkr. 

Socialnämnden beslutade den 25 februari 2020, §10, att hemställa hos 
kommunstyrelsen om komplettering av budget 2020 med 20 mnkr. 

Ekonomiavdelningen har varit i kontakt med socialförvaltningen efter att 
socialnämnden beslutat om de 20 mnkr och fått veta att socialnämnden den 23 mars 
fattade beslut om att hemställa om ytterligare 13 mnkr, se bilaga 2. Nämnden önskar 
att detta ska behandlas samtidigt som det beslut nämnden fattade den 25 februari 
om att hemställa om 20 mnkr. Totalt hemställer socialnämnden om 33 mnkr. 
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Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-04-29, § 73, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att under rådande ekonomiska förutsättningar samt 
med hänvisning till det pågående uppdrag som finns om ny 
förvaltningsorganisation med inriktning på arbetsmarknadsfrågor, 
integrationsfrågor, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd avslå socialnämndens 
hemställan om 33 miljoner kronor. 

Sänt till: 
Socialnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 80 

Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken 
Dnr: KLF 2020/253 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen i Skåne län, under förutsättning 
att länsstyrelsens tillståndsbeslut med diarienummer 551-38524-2018 vinner laga 
kraft, hemställa om att länsstyrelsen överlåter den operativa tillsynen enligt 
miljöbalken över Svevia AB på fastigheten Röinge 42:1 till Hässleholms kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 26 februari 
2020, § 29, att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen i Skåne län, under förutsättning 
att länsstyrelsens tillståndsbeslut med diarienummer 551-38524-2018 vinner laga 
kraft, hemställa om att länsstyrelsen överlåter den operativa tillsynen enligt 
miljöbalken över Svevia AB på fastigheten Röinge 42:1 till Hässleholms kommun. 

Av utredningen i ärendet framgår i huvudsak följande. Svevia AB har den 30 januari 
2020 beviljats tillstånd för tillverkning av högst 30 000 ton bitumenprodukter, 
bindemedelsemulsioner och bindemedelsblandningar per år genom enbart 
fysikaliska processer, samt förbrukning av högst 450 ton organiska lösningsmedel 
per år. Kommunen har sedan tidigare tillsynen över verksamheten, då den omfattats 
av anmälningsplikt. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden finner det lämpligt att 
nämnden även fortsättningsvis utövar den tillsyn som redan bedrivits under flera år. 
Nämnden har resurser, kompetens och erfarenhet av tillsynen och befinner sig nära 
geografiskt sett. Vidare slipper verksamheten byta tillsynsmyndighet. Kommunen 
som tillsynsmyndighet säkerställer också en likvärdig tillsyn för kommunens olika 
miljöfarliga verksamheter. Kvaliteten på tillsynen torde vara densamma oavsett om 
den utövas av kommun eller länsstyrelse. Kommunen har dock fördelen av flerårig 
erfarenhet av verksamheten, samt lokalkännedom och korta geografiska avstånd. 

Under hand har följande information inhämtats från nämnden. Bolaget har tidigare 
inte ansetts ha tillståndspliktig verksamhet, utan endast anmälningspliktig sådan. 
Efter övervägande har dock nämnden kommit fram till att den är tillståndspliktig 
och uppmanat företaget att söka tillstånd hos länsstyrelsen, vilket också skett. 
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Kommunstyrelsen föreslår 2020-04-29, § 71, kommunfullmäktige att hos 
Länsstyrelsen i Skåne län, under förutsättning att länsstyrelsens tillstånds beslut med 
diarienummer 551-38524-2018 vinner laga kraft, hemställa om att länsstyrelsen 
överlåter den operativa tillsynen enligt miljöbalken över Svevia AB på fastigheten 
Röinge 42:1 till Hässleholms kommun. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Länsstyrelsen Skåne 

Kommunfullmäktige 
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§ 81 

Begäran om budgetanslag för Fyrklöverns förskola 
byggnad D, Hässleholm 
Dnr: KLF 2019/510 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 8,865 miljoner kronor år 
2020 för att återuppbygga kök och personalutrymmen vid Fyrklöverns 
förskola då denna brandskadats och därmed dömts ut för fortsatt 
verksamhet. 

2. Investeringsutgiften på 8,865 miljoner kronor för att genomföra 
återuppbyggnaden finanserias genom att 8,865 miljoner kronor 
omdisponeras år 2020 från investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och 
renovering HTS till återuppbyggnad av Fyrklöverns förskola. Investeringen 
ska vara anslagstyp 1. 

3. För investeringsprojekt O mbyggnad ventilation och renovering HTS ska 
8,865 miljoner kronor arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget år 
2021. Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Beskrivning av ärendet 

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

T re olika alternativ 
Tekniska förvaltningen har i samråd med företrädare inom barn- och 
utbildnings förvaltning i en förstudie undersökt tre olika återuppbyggnadsalternativ, 
se bilaga 1. I de tre nybyggnadsalternativen har kostnad mellan serverings-, 
mottagnings- och tillagningskök belysts med förutsättningen att de byggs på 
befintlig bottenplatta. 

Serverings kök 
Tekniska förvaltningen och barn- och utbildnings förvaltningen har valt att 
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gemensamt förorda en återuppbyggnad med serveringskök även om valet medför 
något högre kostnader för bemanning (13,20 tim/ dag för serverings kök mot 12, 72 
tim/ dag för tillagningskök). Alternativet med serveringskök är det som har lägst 
investerings- och underhållskostnad. Serveringskök visar på 600 tkr i lägre 
driftkostnad jämfört med ett tillagningskök sett över en period på 25 år. 

Ekonomiavdelningens kommentar 
Ekonomiavdelningen har ifrågasatt varför ett serveringskök kräver högre 
personalbemanning (13,20 tim/dag) än ett tillagningskök (12,72 tim/dag). I ett 
tillagningskök tillagas alla i måltiden ingående komponenter, medans det i ett 
serveringskök inte sker någon tillagning alls. Utan alla i måltiden ingående 
komponenter levereras från annat kök. Serveringsköket ser till att maten kommer 
till rätt avdelning och förbereder måltiden samt diskar. En av anledningarna till att 
ett serveringskök kräver en hög personalbemanning ä.r transportuppdraget. Enligt 
kalkylen i bilaga 1 framgår det att det tar 2 tim/ dag att transportera maten från 
Ängslyckans förskola till Fyrklöverns förskola. Avståndet mellan de båda 
förskolorna är cirka 300 meter. Det är en vaktmästare från tekniska förvaltningen 
som utför transportuppdraget idag och barn- och utbildningsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen bedömer tidsåtgången som rimlig. 

Mottagningskök 
Alternativ med mottagningskök har visat sig vara det dyraste alternativet eftersom 
den högre personalkostnaden för mathantering i det scenariot sammanfaller med 
högre kostnad för utrustning och därmed högre kostnad för underhåll. I ett 
mottagningskök får man huvudkomponenten och sås fås från ett annat kök, 
bikomponenter såsom potatis, ris , pasta och sallad tillagas i mottagningsköket. 

Övriga kostnader som en konsekvens av branden 
Resultatet av utredningen är endast tillämpligt i detta specifika fall då flera 
ingångsvärden till kalkylerna (barnantal, transportavstånd, möjlighet att utnyttja 
byggnadsyta, med mera) är unika för det sä.rskilda förhållandet vid Fyrklöverns 
förskola. 

Som en konsekvens av branden uppstår även kostnader som inte omfattas avdenna 
skrivelse. Kostnader för sanering av utrustning, rivning av byggnad, provisorisk 
drift, tillfälliga lokaler, handläggning av försäkringsärendet med mera, ingår inte i 
bilagda kostnadsbedömningar. I dagsläget tror kommunen inte att försäkringen 
kommer att täcka dessa kostnader fullt ut. Tekniska nämnden har för avsikt att 
återkomma i separat skrivelse när kostnads bilden och ersättningsnivå blivit känd. 
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Ärendet med begärt budgetanslag avser återuppbyggnad av nya lokaler för att täcka 
det lokalbehov som uppstod efter branden. Budgetanslag för återuppbyggnad 
saknas i tekniska nämndens investeringsbudget. 

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

Miljökonsekvenser 
Eventuellt miljöfarligt material i byggnaderna tas omhand och hanteras enligt 
gällande reglementen. 

Facklig samverkan 
Lokal facklig samverkan har utförts. 

Ekonomiska konsekvenser enligt tekniska nämnden 
Den totala investeringsutgiften för återuppbyggnadens genomförande är bedömd 
till 8 865 000 kr. De förhandlingar som pågår med Kommunassurans är ännu inte 
slutförda. Tekniska förvaltningens bedömning är i dagsläget att kommunen erhåller 
en försäkringsersättning på 7 500 000 kr efter åldersavdrag och självrisk. 

Ekonomiavdelningens bedömning 
E rsättning från annan person för materiella anläggningstillgångar som skadats, eller 
förlorats ska redovisas som en intäkt i enlighet med Rådet för kommunal 
redovisning (RK.R) och dess rekommendation R2-Intäkter. Inkomsten anses inte 
vara hänförbar till de investeringar som krävs för att återställa eller återuppföra 
skadad eller förlorad tillgång, utan ska betraktas som en ersättning för den eller de 
tillgångar som skadats eller förlorats. Det innebär att försäkringsåterbäringen som 

utbetalas kommer påverka kommunens resultat positivt. 

I enlighet med RKR:s rekommendation R4- Materiella anläggningstillgångar ska 
utgiften för att återställa eller återuppföra en skadad eller förlorad tillgång redovisas 
som en tillgång i balansräkningen. Det innebär att utgiften för återuppbyggnaden 
ska betraktas som en investering. Tekniska nämnden har inga budgetmedel avsatta 
för återbyggnaden. E nligt projekttidplanen kommer återuppbyggnaden att ske 
under 2020. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår ekonomiavdelningen att finansiering av 
återuppbyggnaden sker genom att 8,865 mnkr omdisponeras år 2020 från 
investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering HTS. Investeringen ska 
vara anslagstyp 1. Vidare föreslår ekonomiavdelningen att 8,865 mnkr arbetas in i 
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tekniska nämndens investerings budget år 2021 för investeringsprojekt Ombyggnad 
ventilation och renovering HTS ska. Investeringen ska fortsättningsvis vara 
anslagstyp 1. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-20, § 89, kommunfullmäktige följande beslut: 

4. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 8,865 miljoner kronor år 
2020 för att återuppbygga kök och personalutrymmen vid Fyrklöverns 
förskola då denna brandskadats och därmed dömts ut för fortsatt 
verksamhet. 

5. Investeringsutgiften på 8,865 miljoner kronor för att genomföra 
återuppbyggnaden finanserias genom att 8,865 miljoner kronor 
omdisponeras år 2020 från investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och 
renovering HTS till återuppbyggnad av Fyrklöverns förskola. Investeringen 
ska vara anslagstyp 1. 

6. För investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering HTS ska 
8,865 miljoner kronor arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget år 
2021. Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 82 

Motion om att skapa en torglekplats 
Dnr: KLF 2019/299 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Per-Ake Purk M har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken han yrkar att 
det iordningsställs en lekplats på Stortorget i Hässleholm. Som grund för sitt 
yrkande har han anfört följande. 

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande och trygg miljö. Leken är viktig för 
barnets sociala, motoriska och mentala utveckling. Att utomhuslek är 
hälsofrämjande är väldokumenterat. Varierade miljöer tilltalar fantasin och ger olika 
sinnesupplevelser. Det är viktigt att det finns offentliga lekplatser i hela kommunen 
eftersom barn leker i den närmaste omgivningen oavsett om miljön är avsedd för 
lek eller inte. En kommunal lekplats är ett komplement till lekmiljöer på privata 
tomter och bostadsgårdar. Under hela 2000-talet har det diskuterats i alla möjliga 
sammanhang utformningen av Stortorget och dess betydelse för innevånarna. 
Handeln har ofta synpunkter på tillgängligheten och utbudet och många upplever 
torget som dött o trist i vardagen. Detta vill han nu förändra med ett förslag om att 
bygga en spännande och annorlunda lekplats på torget. Något som sticker ut och 
drar till sig barn och deras familjer till torget för lek och kanske handel. Att skapa en 
attraktion som inte kostar deltagaren eller utnyttjaren pengar har ju visat sig 
attraktivt och önskvärt för torgbesökare i vår stad. Han är helt övertygad om att 
denna lekplats kommer att stimulera handeln vid torget och på gatorna därikring. 
Centrumhandeln kommer att ha stor fördel av att barnfamiljer kommer in till och 
stannar upp vid torget för lek. Om lekplatsen blir attraktiv för barns lek, kommer 
barnen säkert att efterfråga den och på så vis dra med sig föräldrarna in till stan eller 
till torget. I Hässleholm finns idag ett flertal roliga och utmanande lekplatser, även 
om de inte är så många till antalet men den lekplats vi föreslår skiljer sig i sin 
karaktär från de nuvarande, runtom i staden. Därför kommer den också att bli 
attraktiv för besökande barn. Han föreslår att lekplatsen etableras på torgets södra, 
mot den befintliga statyn "Våren" där det redan finns gott om sittplatser. Den kan 
exempel bestå av små hus i trä med öppna dörrlösningar, inga glas i fönster, endast 
fast utrustning, husen är fast förankrade i underlaget, samt en mindre labyrint byggd 
som ett plank. Husen ska vara ca 1,5 - 2 kvm stora och utformade för olika 
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funktioner såsom affar, stall, cykelverkstad, cafe, fiskebåt etc, gungor, rutschkanor 
eller dylika lekredskap för motorisk lek finns på andra lekplatser. Meningen är att 
barnen själva ska utforma och skapa sin lek, Inga lösa lekredskap bör finnas 
eftersom det inte ska behövas daglig tillsyn. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden. 

I beslut den 19 december 2019, § 192 föreslog barn- och utbildningsnämnden att 
kommunfullmäktige ska besluta att motionen ska anses besvarad. 

Tekniska nämnden beslutade den 5 december 2019, § 144, att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. I ärendet framgår vidare att tekniska 
förvaltningen ställt sig positiv till motionen "under förutsättning av erforderliga 
medel tilldelas för anläggande och drift". Enligt förslag till utformning av lekplats 
skulle kostnaden för anläggning bli 200 000 - 250 000 kronor och driftskostnaden 
cirka 15 000 kronor/ år. 

Bedömning 
Vare sig barn- och utbildningsnämnden eller tekniska nämnden yrkar på att 
motionen bifalles. Mot den bakgrunden föreslår kommunledningsförvaltningen att 
den avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-04-29, § 75, kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Lena Svensson (C) avstår från att delta i beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Lena Wallentheims 
yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 83 

Motion om Magnarpskolonin 
Dnr: KLK 2018/86 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Ulf Berggren, Patrik Jönsson och Hanna N ilsson, samtliga Sverigedemokraterna, 
har väckt en motion i kommunfullmäktige om Magnarpskolonin i vilken de yrkar 
följande. 

1) Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en renoveringsplan för att uppnå 
rimlig modern standard i Magnarpsbyggnaden. 
2) Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning för 
renoveringen. 
3) Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att formulera Magnarpskolonins framtida 
verksamhet i text. Både som sommarkoloni och i skolans regi under terminerna. 
Som grund för yrkandena anförs bland annat att det är behjärtansvärt att avsätta 
medel för att iordningsställa byggnaderna och att kolonin så snart det är möjligt bör 
tas i drift eftersom behoven är stora. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och 
fritidsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 mars 2018, § 52,följande. Barn-och 
utbildningsnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsen och anser med detta de 
delarna i motionen som berör barn- och utbildningsnämndens verksamhet som 
besvarade, samt ställer sig positiva till nyttjande av Magnarpskolonin. 

Dåvarande kommunledningskontoret föreslog i tjänsteskrivelse den 3 maj 2018 att 
motionen vad avsåg punkterna 1 och 2 skulle anses besvarad och vad avsåg punkten 
3 avslås. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, § 85, att "återremittera ärendet för 
ytterligare politisk utredning". 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

Jf 
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2020-06-08 

Därefter har kommunfullmäktige vid sammanträde den 27 januari 2020, § 14, 
beslutat att Magnarpskolonin ska säljas. 

Bedömning 
Mot bakgrund av att kommunen sålunda bestämt att avhända sig kolonin föreslås 
att motionen därmed ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-20, § 95, kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

§ 84 

Motion till minne av Magnarpskolonin 
Dnr: KLK 2019/434 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Ulf Berggren och Hanna Nilsson, båda Sverigedemokraterna, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

1) Att kommunfullmäktige godkänner att pengarna från en försäljning av Magnarps
kolonin placeras i en kommunal fond eller stiftelse. 
2) Att kommunstyrelsen far i uppdrag att förvalta och administrera 
fonden/ stiftelsen. 

Som grund för motionen anför mo tionärerna följande. Många kommuninvånare vet 
var Magnarpskolonin ligger och en del vet också hur mycket den har betytt för 
generationer av barn och ungdomar från Hässleholm och andra orter. Denna 
barnkoloni uppfördes 1937 för barn från H ässleholm. På gott och ont ser vi nu 
slutet av denna epok, då tiderna förändras och dagens ungdom har annat fokus. 
Magnarpskolonin har varit i "malpåse" under tre år på grund av stora och 
kostsamma investeringsbehov som i dagsläget inte kan finansieras. Hässleholms 
kommun måste av olika skäl skära ner på sina utgifter och Sverigedemokraterna ser 
tyvärr en försäljning av Magnarp som nödvändig med lagda alliansbudget. De slitna 
byggnaderna till trots är tomten attraktiv och borde gå att avyttra till ett icke 
ofördelaktigt pris. E ftersom liggande budget från alliansen påtalar en försäljning av 
Magnarp, så kommer det nog att bli så. Inkom sten från denna försäljning vill vi 
placera i en fond/stiftelse till Kolonins minne. Avkastningen från fonden skall ligga 
till grund för de medel som finns att ansöka om. Ur denna fond skall mindre 
bemedlade personer i H ässleholms kommun kunna ansöka om bidrag till 
behjärtansvärda ändamål. Sökande är från hela åldersspannet, ung till gammal. Alla 
åldersgrupper ska ha samma möjlighet. 

Det är ett krav från oss att pengarna inte går till den kommunala driftbudgeten u tan 
öronmärks till ovan nämnda exempel. Detta för att Magnarpskolonins minne ska 
leva kvar i en positiv anda i framtiden. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 januari 2020, § 14, beslutat att 
Magnarpskolonin ska säljas. Därvid bestämdes också att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utreda möjligheten att placera köpeskillingen från försäljningen av 
Magnarpskolonin i en aktie-/räntefond. Resultatet ska redovisas till kommun
styrelsen senast den 30 september 2020. 

Bedömning 
Mot bakgrund av vad kommunfullmäktige beslutat avseende aktie-/räntefond och 
då alltså det ska utredas huruvida det är möjligt att placera köpeskillingen från 
försäljningen av Magnarpskolonin i en aktie-/räntefond, saknas anledning att nu i 
detta ärende besluta om att placera köpeskillingen i en kommunal fond eller 
stiftelse. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen ska anses 
besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-20, § 96, kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses besvarad. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ulf Berggrens yrkande 
och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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