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Douglas Roth, Patrik Jönsson, Irene Nilsson, Lars Johnsson, Hanna Nilsson, Lena 
Wallentheim,Johan Hammarqvist, Kenny Hansson, Ulf Berggren, Björn Widmark, 
Robin Gustavsson, Joachim Fors, Mikael Koenen (§ 155 repliker-), Sven Lundh, 
Lena Nilsson, Stefan Larsson, Magnus Akeborn, J erry Andersson, Dolores 
Öhman, Christer Welinder, Lena Svensson, Karin Axelsson, Johan Peltonen, 
Christer Caesar, Mats Andersson, Anders Edwall, Erik Berg, John Bruun (§§ 140-
155 gruppledaranförande), Benny Petersson, Susanne Lottsfeldt, Monica Ero, Lars 
Klees, Ernst Herslow, Gunnel Gustavsson, Andreas Dahlberg, Asa Kull, Torsten 
Nilsson,Jonny Dolkow, Arberesha Sabani, Connie Asterman (§§ 140-155 KFN), 
Maria Jönsson, Lina Bengtsson, Ola Lindahl, Gunnel Bruhn, Agneta Olsson 
Enochsson, Hanna Sjöstrand, Margreth Segerstein, Allan Ljungqvist, Maria 
Tennevi, Ingrid Nyman, Karina Olsson 

Henrik Backlund, Annelie Cederberg, Sven-Inge Persson(§§ 140-155 MSN),Jonas 
Andersson (§ 155 SN-), Meta Jarl, Anders Wallentheim (§ 155 MSN-), Ann
Kristine Johnsson, Ulrika Widmark Barnekow, Marie Hult, Andreas Novotny, 
Sverre Albinsson, Ken Breisch, Kenneth Englund. 

Marianne Nilsson, Lars Olsson, Gustaf Karlström, Erika Heil-Utbult, Hans-Göran 
Hansson, Agnetha Karlsson, Joakim Karlsson, Karin Nilsson, Axel Heinonen, Paul 
Thurn. 
Kommunjurist Magnus Gjerstad, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Patrik Jöns son och Irene Nilsson 
Lena Wallentheim och Christer Welinder 

2020-12-04 kl. 9.00, Stadshuset 

§§ 140 - 155 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

(M) 
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Patrik Jöns son (SD) Irene Nilsson (S) 
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2020-12-29 

Kommunlednings förvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Interpellation om mötesplats Ljungdala § 140 

Interpellation om medborgarservicekontor § 141 

Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Vinslöv § 142 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden - Erika § 143 
Lundström (SD) 

Val av arbetsmarknadsnämnd § 144 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden - Rose § 145 
Bengtsson (SD) 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och § 146 
utbi ldningsförvaltningen och som huvudman i Snapphanebygdens 
Sparbank 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden - Jens § 147 
Lindholm (SD) 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden - § 148 
Felix Sigeback (SD) 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden - Karina Olsson § 149 
(SD) 

Anmälningsärenden § 150 

Inlämnade motioner § 151 

Borgensavgifter 2021 § 152 

Budgetreglering på finansförvaltningen och nämnderna med § 153 
anledning av kompensation för höga sjuklönekostnader (Covid-19) 

Antagande av tre nya medlemmar och godkännande av ny § 154 
förbundsordning för AV Media Skåne 

Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022- § 155 
2023 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssle.holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Interpellation om mötesplats Ljungdala 
Dnr: KLF 2020/1155 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Ingrid Nyman (S) har ställt följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Lars Johnsson (M): 

"Mötesplats Ljungdala 

När jag läste artiklarna om området Ljungdala i tidningen Norra Skåne blev jag 
bekymrad. 

Man fick uppfattningen att Ljungdala är ett otryggt och kriminellt område. 
Ljungdala, tror jag, är den största stadsdelen vad avser befolkningsantal i 
Hässleholms kommun. Där finns alla typer av boendeformer. Ljungdala befolkas av 
människor i alla åldrar, med olika bakgrund och från olika kulturer. Här finns 
tillgång till fina gröna utemiljöer. De allra flesta som bor på Ljungdala upplever 

trivsel och trygghet, men det finns delar av området och grupperingar som kan 
upplevas som otrygga. 

Mötesplats Ljungdala har haft aktiviteter för alla. Barnfamiljer, ungdomar och äldre. 
Studieförbund, organisationer och kommunala verksamheter har tidigare i 
samverkan med Möteplats Ljungdala anordnat välbesökta och uppskattade 
aktiviteter. 

Budgetnedskärningarna, då resurserna till verksamheten halverades, innebar att 
många aktiviteter försvann och därmed också mycket av förebyggande 
verksamheter. 

Visst behövs många fler poliser för att få ordning på kriminell verksamhet i vår 
kommun. Men polisen säger att förebyggande verksamhet är det absolut viktigaste 
för att motverka att unga inte inleds i kriminell verksamhet. Det som behövs är fler 
fritidsledare, faltassistenter och socialarbetare. Inte farre! 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

När några incidenter inträffade, enligt tidningsartikeln, var den första reaktionen 
från Sverigedemokraterna, att nu måste vi stänga ner mötesplatsen helt! Och som 
kommunstyrelsens ordförande var du inne på samma linje. 

Min reaktion är den motsatta. Nu måste vi tillföra mer resurser till Mötesplats 
Ljungdala så att de kan öppna upp för fullt igen med förebyggande och 
stimulerande verksamhet för att motverka kriminalitet och rekryteringen till den 
bland våra unga! 

Min fråga: 

Vad är ambitionen från er sida med Mötesplats Ljungdala? 

Vilka verksamheter tycker du bör omfattas i förebyggande verksamhet? 

Vilka önskningar/ förväntningar har polisen på kommunens förebyggande 
verksamheter i era samverkans möten? 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-19, § 124, följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Svar lämnas vid nästa sammanträde. 

Bilaga: 
Svar på interpellationen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

5 (40) 



Svar på interpellation från Ingrid Nyman (s) - Mötesplats Ljungdala 

Ingrid Nyman har i interpellationen tre frågeställningar. 

Vad är ambitionen från er sida med Mötesplats Ljungdala? 

Mötesplats Ljungdala har lyckats med verksamheten under uppstartsåren. Under de senaste 
åren har tyvärr utvecklingen visat på att vi behöver förändra Mötesplatsens uppdrag, från 
integrationsprojekt för alla åldrar till att mer riktat satsa på ungdomar. Kultur- och 
fritidsförvaltningen fick mandatet att förändra och utveckla Mötesplatsen i och med att 
styrgruppen avvecklades. Att resurserna har dragits ner är en prioritering som Kultur-och 
fritidsnämnden gör i och med att man beslutar om internbudgeten. 

Vilka verksamheter tycker du bör omfattas i förebyggande verksamhet? 

En av de främsta aktörerna inom förebyggande verksamhet är skolan med sin roll inom 
värdegrundsfrågor. Sedan har alla förvaltningar olika roller i den förebyggande verksamheten, 
där Brotts förebyggande rådet, som lyder under Socialförvaltningen, dock har ett särskilt 
ansvar. 

Vilka önskningar/förväntningar har polisen på kommunens förebyggande 
verksamheter i era samverkansmöten? 

En kort tid före tidningsartiklarna om situationen på Ljungdala hade Kommunstyrelsens 
arbetsutskott dialogmöte med företrädare för polisen i Hässlehoh11. Vid detta möte framhöll 
polisen att det var ovanligt lugnt i Hässleholms kommun, bland annat på grund av att flera 
kända kriminella satt frihetsberövade. Enligt polisen var det då större problem i angränsande 

kommuner. Vid mötet framfördes inga specifika önskemål vad gäller kommunens 
förebyggande arbete. 

Hässleholm 2020-11-14 

d,~~ 
~ Johnsson (m) 
Kommunstyrelsens ordförande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Hässl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 141 

Interpellation om medborgarservicekontor 
Dnr: KLF 2020/1156 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Ingrid Nyman (S) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande: 

"Medborgarservicekontor 

Vid ett besök på biblioteket Hästveda nyligen blev jag förbluffad över hanteringen 
av medborgarservicekontoret som ska finnas i alla våra tätorter. Enligt 
bibliotekarien satt samhällsvägledaren helt öppet vid ett avlångt bord avsett för om 
man som besökare vill arbeta med studier, grupparbete eller liknande. 
Samhällsvägledaren satt där med en dator och några broschyrer men denna service 
pågick under några tillfallen innan pandemin bröt ut. 

Sedan har samhällsvägledaren inte varit närvarande. Det kan man ju kanske förstå 
under de arbetsmiljöförhållanden som råder. Sitta i en helt öppen miljö utan några 
skydds barriärer. 

Biblioteket har normala öppettider och arbetsplatsen för bibliotekarien är utrustad 
med plexiglas som skydd. 

Sen kan man ju ställa sig frågan om det finns någon medborgare som vill sitta och 
samtala med samhällsvägledaren om eventuella problem man behöver rådgivning 
med där alla besökare på biblioteket kan följa samtalet under normala tider dvs utan 
pandemi. Det ska ju också vara en lugn och rofylld plats för de som vill läsa 
och/ eller studera. 

Desto viktigare borde det under denna pandemi att samhällsvägledaren kan vara på 
plats i en säker miljö för att ge medborgare råd och stöd speciellt i rådande orolig 
tid. 

Mina frågor: 

Vad tänker ni göra för att förbättra arbetsmiljön för samhällsvägledaren? 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

När tänker ni öppna upp medborgarservicen igen? 

Hur ska ni säkerställa att våra medborgare ska kunna ha personliga samtal utan att 
övriga på biblioteket ska kunna höra vad som sägs?" 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige 2020-10-19, § 125, beslutade följande: 

Kommunfullmäktige beslutar 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 Ingrid Nyman (s) - Medborgarservicekontor 

Ingrid Nyman har i interpellationen tre frågeställningar. 

Vad tänker ni göra för att förbättra arbetsmiljön för samhällsvägledaren? 

Inför att kontaktcenter startade upp verksamheten i tätorterna har två risk- och 
konsekvensanalyser genomförts, en med tidigare samhällsvägledare och en tillsammans med 
medarbetare från filialbiblioteken. I båda risk- och konsekvensanalyserna framhävdes att det 
finns en risk att arbetsplatsen på filialbiblioteken inte blir anpassad ergonomiskt för 
personalen på kontaktcenter vilket kan medföra belastningsskador och stress för personalen 
inom kontaktcenter. Den åtgärd som planera är att kontaktcentrets personal får en egen 
informationsdisk på filialbiblioteken som är ergonomiskt anpassad (höj- och sänkbar) för 
medarbetaren vilket också gör det lättare att möta medborgaren, eftersom platsen för 
kontaktcenter blir tydligt markerad. 

Verksamheten är ny och filialbibliotekens utformning och förutsättningar är olika. Några av 
biblioteken har begränsningar i yta. Det är därför viktigt att vara på plats på filialbiblioteken 
under en period för att se hur arbetsplatsen på respektive bibliotek bäst kan utformas. Vad 
gäller skydd för medarbetarna på grund av pandemin kan det lösas genom inköp av 
plexiglasskydd. 

Tiden som avsatts för verksamheten i tätorterna är en halv dag per vecka och ort. Planeringen 
är att varje filialbibliotek bemannas av olika medarbetare, och tiden som varje medarbetare är 
ute på filialbiblioteken är därför mycket begränsad. Medarbetare har samtidigt en fast fysisk 
arbetsplats i Stadshuset och tydlig schemaläggning för att få balans mellan arbetet i 
tätortsverksamheten och arbetet i det cernrala komakrcentrel. 

När tänker ni öppna upp medborgarservicen igen? 

Kontaktcent.rets verksamhet i tätorterna startade upp i början på mars 2020 enligt plan, men 
fick på grund av coronapandemin stänga efter två veckor, med hänsyn till att denna 
verksamhet främst vänder sig till äldre medborgare. Utifrån Folkhälsomyndighetens fortsatta 
rekommendationer för hösten bedömde styrgruppen för kontaktcenterprojektet att det inte 
var möjligt att öppna upp verksamheten i tätorterna igen förrän tidigast i början av 2021, och 
som vi alla vet har den senaste tidens utveckling av pandemin tyvärr inte gått på rätt håll. 
Detta har medfört att även Stadshuset har fått stängas för besök för att begränsa 
smittspridning. 



2(2) 

Hur ska ni säkerställa att våra medborgare ska kunna ha personliga samtal utan att 
övriga på biblioteket ska kunna höra vad som sägs? 

Det gjordes en utredning redan 2016, "Medborgaren i centrum", som framhöll att det krävs en 
ombyggnation av flera av biblioteken för att man ska kunna hantera frågor med sekretess vid 
en samlokalisering mellan medborgarservice och bibliotekens verksamhet. Eftersom en sådan 
ombyggnation inte varit aktuell vid starten av kontaktcenter med verksamhet i tätorterna 
måste uppdraget ute i tätorterna anpassas utifrån lokalens utformning. I de fall medborgaren 
önskar diskutera ett privat ärende som kräver sekretess får de hänvisas till telefonkontakt eller 
till Stadshuset där det finns tillgång till enskilda mötesmm. 

Avslutningsvis: Kontaktcenter är en helt ny verksamhet som är lyhörd för önskemål från 
orterna för att utforma uppdraget. Det kommer ta tid att bygga upp verksamheten, men jag är 
övertygade om att det kommer att bli bra. 

Hässleholm 2020-11-14 

ilt1a7'tt~ 
Kommunstyrelsens ordförande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 142 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska bordläggas och finner det 
bordlagt. 

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 Barnekow (FV) till 
och med stämman 2021. 

Folkets väl vidhåller Ulrika Widmark Barnekow som huvudman. 

Sänt till: 
Troman 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
Ulrika Widmark Barnekow 

Kommu nfu llmä ktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

H ·· sslaholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 143 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
omsorgs nämnden 
Dnr: KLF 2020/1137 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Karina Olsson (SD) till ny ersättare i omsorgsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Erika Lundström (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden. 
Avsägelsen har beviljats och ny ledamot utses. Mats Ekvall (SD), tidigare ersättare i 
omsorgsnämnden, har valts till uppdraget som ledamot i nämnden. Ny ersättare ska 
utses i följdvalet efter Mats Ekvall. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 
Troman 
Personalavdelningen 
Karina Olsson 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

6 Jf( 

9 (40) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

H'"ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 144 

Val av arbetsmarknadsnämnd 
Dnr: KLF 2020/1264 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att för perioden 2021-01-01 - 2022-12-31 utse 
ledamöter, ordförande och vice ordföranden samt ersättare i 
arbetsmarknadsnämnden enligt nedan. 

Ledamot (7 st.) Parti Ort 
1 Ordf. Stefan Larsson M Vittsjö 
2 1 :e vice ordf. Ulf Ber2:2:ren SD Tyringe 
3 2:e vice ordf. Joachim Fors s Sösdala 
4 Agneta Olsson Enochsson L Vankiva 
5 Daniel Talmid SD Sösdala 
6 Lena Nilsson s Hässleholm 
7 T ohan Hammarqvist C Finja 

Ersättare (3 st.) Parti Ort 
1 Tommy Malenström KD 
2 Roger Olsson SD 
3 Katarina Olsson V Hässleholm 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls och Miljöpartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 113, att 
arbetsmarknadsnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 3 ersättare från och med 
2021-01-01. 

Nomineringar har inkommit från följande: 

Sverigedemokraterna nominerar Ulf Berggren och Daniel Talmid till 
ordinarie ledamöter 

Socialdemokraterna nominerar Joachim Fors till ordinarie ledamot och 2:e 
vice ordförande samt Lena Nilsson till ordinarie ledamot. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

k M rJI 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Vänsterpartiet nominerar Katarina Olsson till ersättare. 

Moderaterna nominerar Stefan Larsson till ordinarie ledamot och 
ordförande. 

Liberalerna nominerar Agneta Olsson Enochsson till ordinarie ledamot. 

Sverigedemokraterna har efter valberedningens behandling av ärendet nominerat 
Roger Olsson (SD) till posten som ersättare. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen föreslår 2020-11-17, § 3, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att för perioden 2021-01-01 - 2022-12-31 utse 
ledamöter, ordförande och vice ordföranden samt ersättare i 

b knd .. d li d ar etsmar a snamn en en 1gt ne 
Ledamot (7 st.) 

1 Ordf. Stefan Larsson 
2 1 :e vice ordf. Ulf Berggren 
3 2:e vice ordf. Joachim Fors 
4 Agneta Olsson Enochsson 
5 Daniel Talmid 
6 Lena Nilsson 
7 Tohan Hammarqvist 

Ersättare (3 st.) 
1 Tommy Malenström 
2 Vakant 
3 Katarina Olsson 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
De valda 

an. 
Parti Ort 
M Vittsjö 
SD Tyringe 
s Sösdala 
L Vankiva 
SD Sösdala 
s Hässleholm 
C Finja 
Parti Ort 
KD 
SD 
V Hässleholm 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

k ~ HI 
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H .. ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 145 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
omsorgs nämnden 
Dnr: KLF 2020/1164 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Bo Göran Svensson (SD) till ersättare i 
omsorgsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Rose Bengtsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 
Avsägelsen har beviljats. Ny ersättare ska utses. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Rose Bengtsson 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

H ·· ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 146 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och 
· utbildningsnämnden och som huvudman i 
Snapphanebygdens Sparbank 
Dnr: KLF 2020/1273 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och bordlägger valen. 

Beskrivning av ärendet 

Diana Hagman (S) avsäger sig uppdragen som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden och som huvudman i Snapphanebygdens Sparbank från och 
med den 1 januari 2021 på grund av flytt från kommunen. Avsägelserna ska beviljas 
och ny ersättare respektive huvudman utses. 

Sänt till 
Troman 
Personalavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Snapphanebygdens Sparbank 
Diana Hagman 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 147 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska 
nämnden 
Dnr: KLF 2020/1306 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och utser Fredrik Jöns son (SD) till ny 
ersättare i tekniska nämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Jens Lindholm (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
Avsägelsen ska beviljas och ny ersättare utses. 

Sänt till 
Troman 
Personalavdelningen 
Tekniska nämnden 
Jens Lindholm 
Fredrik Jöns son 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 148 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden 
Dnr: KLF 2020/1313 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och utser Monica Rosenqvist (SD) till 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Felix Sigeback (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden. Avsägelsen ska beviljas och ny ersättare utses. 

Sänt till 
Troman 
Personalavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Felix Sigeback 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden 
Dnr: KLF 2020/1327 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och utser Tony Knutsson (SD) till ledamot 
i socialnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Karina Olsson (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. 
Avsägelsen ska beviljas och ny ledamot utses. 

Sänt till 
Troman 
Personalavdelningen 
Socialnämnden 
Karina Olsson 
Tony Knutsson 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 150 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2020/1173-1 

Länsstyrelsen har utsett Lennart Nilsson (SD) till ny ersättare i kommunfullmäktige 
från och med den 16 oktober 2020 efter Carl-Johan Strand (SD) som avgått. 

KLF 2020/1260-1 
Direktionen i AV Media Skåne har godkänt delårsrapporten för 
kommunalförbundet och översänder den till medlemskommunerna för information. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 151 

Inlämnade motioner 

Inga motioner har inkommit. 

Kommunfullmäktige 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Utdraget bestyrkes 
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§ 152 

Borgensavgifter 2021 
Dnr: KLF 2020/1146 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Borgensavgifterna för 2021 fastställs till samma nivå som enligt 2020 enligt 
följande: 

Rörlig ränta Hhem, HMAB 
Hibab ochHVAB 

1 år 0,31% 0,56% 

2 år 0,35% 0,59% 

Fast ränta 

1 år 0,32% 0,57% 

2 år 0,39% 0,64% 

3 år 0,45% 0,70% 

4 år 0,47% 0,72% 

5 år 0,50% 0,75% 

6-10 år 0,53% 0,78% 

Tidigare fastställda borgensavgifter för respektive lån ska fortsätta att gälla under 
hela lånetiden. För nya eller omplacerade lån under 2021 ska de nya 
borgensavgifterna tillämpas. Utnyttjade koncernkontokrediter ska belastas med 
borgensavgifter för rörlig ränta, 1 år. 

Inför 2022 ska förslag till borgensavgifter föreläggas fullmäktige senast 2021-09-30. 

Reservationer 
Folkets väls och Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD) reserverar 
sig mot beslutet. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

Yrkande 

Lars Johnsson (M) och Björn Widmark (FV) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta enligt tjänsteskrivelsen i ärendet. 

Ulf Berggren (SD) och Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars J ohnssons yrkande och 
finner kommunstyrelsens förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholm Miljö AB (HMAB) och Hässleholms Vatten AB (HVAB) har gjort en 
marknadsundersökning som visar att man inte kan låna på egna meriter. 
Specialfastigheter kan nämligen inte belånas. Bankerna kräver därför vissa garantier 
av ägaren, s k äkta ägarklausul. Bankofferter har inhämtats som ligger till grund för 
en uppdatering av borgensavgifterna inför 2021. Kommuninvest har klart lägst 
räntor med kommunal borgen, vilket ska jämföras med villkoren från bästa bank, 
SEB, för lån på egna meriter. Hässlehem och Hibab får lägre borgensavgifter för 1-
3 år och klart högre för längre löptider. HMAB och HV AB får betydligt höjda 
borgensavgifter eftersom möjlighet saknas att låna på egna meriter. De erhållna 
villkoren förutsätter en äkta ägarklausul från kommunen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-18, § 207, att föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 

Borgensavgifterna för 2021 fastställs till samma nivå som enligt 2020 enligt 
följande: 

Rörlig ränta Hhem, HMAB 
Hibab ochHVAB 

1 år 0,31% 0,56% 

2 år 0,35% 0,59% 

Fast ränta 

1 år 0,32% 0,57% 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

2 år 0,39% 0,64% 

3 år 0,45% 0,70% 

4 år 0,47% 0,72% 

5 år 0,50% 0,75% 

6-10 år 0,53% 0,78% 

Tidigare fastställda borgensavgifter för respektive lån ska fortsätta att gälla under 
hela lånetiden. För nya eller omplacerade lån under 2021 ska de nya 
borgensavgifterna tillämpas. Utnyttjade koncernkontokrediter ska belastas med 
borgensavgifter för rörlig ränta, 1 år. 

Inför 2022 ska förslag till borgensavgifter föreläggas fullmäktige senast 2021-09-30. 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (I<D), Agneta Olsson Enochsson 
(L) och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Ulf Berggren (SD) yrkar att modellen ska vara oförändrad mot 2020 års modell, i 
övrigt yrkar han bifall till liggande förslag till beslut. 

Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) instämmer i Ulf Berggrens förslag. 

Karin Axelsson (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

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

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
Hässleholms Industribyggnads AB 
Hässlehem AB 
Hässleholm Miljö AB 
Hässleholms Vatten AB 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 153 

Budgetreglering på finansförvaltningen och 
nämnderna med anledning av kompensation för höga 
sjuklönekostnader (Covid-19) 
Dnr: KLF 202011147 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Nämndernas budgetramar för år 2020 tillförs totalt 22 796 272 kr avseende 
höga sjuklönekostnader för april-september 2020 enligt uppställningen i 
tabell 1 under beskrivning av ärendet, i enlighet med Försäkringskassans 
utbetalda sjuklöneersättningar till kommunen för samma period. 

2. Finansförvaltningens intäktskonto för kostnadsersättningar och riktade 
bidrag budgeteras upp med motsvarande belopp, det vill säga 22 796 272 kr 
för år 2020, vilket innebär att kommunen budgeterar upp en intäkt för att 
finansiera budgetbeloppet som nämnderna tillförs enligt punkt 1 ovan. 

3. Ekonomichefen får delegation på att besluta om att tillföra nämndernas 
budgetramar kompensation för höga sjuklönekostnader för oktober
december 2020 motsvarande det belopp som kommunen erhåller i 
ersättning från Försäkringskassan. Delegationen gäller även för 
finansförvaltningens intäktskonto för kostnadsersättningar och riktade 
bidrag som ska budgeteras upp med motsvarande belopp som nämnderna 
erhåller. 

Beskrivning av ärendet 

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet 
innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader. På grund av 
coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler för de första 14 
dagarna. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden 
som redovisats i arbetsgivardeklarationen för perioden april-juli 2020. För de 
sjuklönekostnader som redovisas i augusti-december gäller en annan beräkning. Då 
ersätts istället kostnaden för sjuklön enligt olika procentsatser beroende på hur höga 
kostnader arbetsgivaren haft. Detta regleras enligt övergångsbestämmelserna i 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen 
covid-19. 

Försäkringskassan beslutar om ersättningen månadsvis, och för perioden april
september 2020 har kommunen erhållit 22 796 272 kronor i ersättning för höga 
sjuklönekostnader. Då det är nämnderna som har/kommer att ha ökade kostnader 
för sjuklöner föreslår ekonomiavdelningen att ersättningen som utbetalas/kommer 
att utbetalas till kommunen budgetkompenseras till nämnderna under 2020. 

Underlag för budgetkompensation, april-september 2020 

För perioden april-juli 2020 då hela sjuklönekostnaden kompenserades har 
personalavdelningen, via en datafil från lönesystemet, plockat fram detaljerade 
underlag med kontering på individnivå. Dessa underlag överensstämmer med 
utbetald ersättning och har därmed legat till grund för ekonomiavdelningens 
fördelning av budgetkompensationen, se bilaga 1. För augusti-september 2020, då 
arbetsgivaren istället ersätts för sjuklönekostnad enligt olika procentsatser beroende 
på hur höga kostnader arbetsgivaren haft, har ekonomiavdelningen utgått från hur 
stor andel som respektive nämnd fick för april-juli och fördelat ersättningen för 
augusti-september enligt den fördelningen 

Belopp inkl. PO att 
Nämnd/förvaltning budget-kompensera 
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 819 949 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN exkl. RTJ 194 168 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 37 059 

ARB.MARKNADSNÄMNDEN 191 032 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 365 775 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 9 806 464 

SOCIALNÄMNDEN 880 225 
OMSORGS NÄMNDEN 10 378 916 

MILJÖ- OCH STADS NÄMNDEN 122 683 
Totalbelopp för april-sept 2020 22 796 272 

FINANSFÖRVAL TNINGEN (ökad intäktsbudget) -22 796 272 
Tabell 1. Förslag på fördelning 1111 nämnderna av erhållen kompensation för höga sjuklönekostnader. 

Budgetkompensation, oktober-december 2020 

Riksdagen fattade nyligen beslut om att förlänga de tillfalliga reglerna om 
kompensation för höga sjuklönekostnader för de första 14 dagarna till och med 
december 2020. Beslutet medför att ekonomiavdelningen föreslår att 
ekonomichefen får delegation på att besluta om att tillföra nämndernas budgetramar 
kompensation för höga sjuklönekostnader för oktober-december 2020 motsvarande 
det belopp som kommunen erhåller i ersättning från Försäkringskassan. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ekonomiavdelningen föreslår vidare att delegationen även gäller för 
finansförvaltningens intäktskonto för kostnadsersättningar och riktade bidrag som 
ska budgeteras upp med motsvarande belopp som nämnderna erhåller. 
Delegationen möjliggör att kompensationen som kommunen erhåller för år 2020 
tillfaller nämnderna på det budgetår som merkostnader uppstått, det vill säga under 
2020. 

Bokförings- och budgetmässig hantering 

Bokföringsmässigt fungerar det som så att nämndernas ökade kostnader för sjuklön 
med anledning av Covid-19 belastar respektive nämnd. Enligt rekommendation från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska kommunens erhållna kompensation 
för sjuklönekostnader bokföras på intäktskontot för kostnadsersättningar och 
riktade bidrag. Det innebär att intäkten tillfaller finansförvaltningen samtidigt som 
kostnaderna bokförs på respektive nämnd. Genom att budgetera upp ett intäktskrav 
på finansförvaltningen motsvarande det belopp som kommunen erhåller från 
Försäkringskassan samtidigt som nämnderna budgetramar tillförs 
budgetkompensation med motsvarande belopp så får kommunen balans mellan 
budget och redovisade kostnader. 

Ekonomiska konsekvenser 

Se under rubrik Bokförings- och budgetmässig hantering 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-18, § 202, att föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 

1. Nämndernas budgetramar för år 2020 tillförs totalt 22 796 272 kr avseende 
höga sjuklönekostnader för april-september 2020 enligt uppställningen i 
tabell 1 under beskrivning av ärendet, i enlighet med Försäkringskassans 
utbetalda sjuklöneersättningar till kommunen för samma period. 

2. Finansförvaltningens intäktskonto för kostnadsersättningar och riktade 
bidrag budgeteras upp med motsvarande belopp, det vill säga 22 796 272 kr 
för år 2020, vilket innebär att kommunen budgeterar upp en intäkt för att 
finansiera budgetbeloppet som nämnderna tillförs enligt punkt 1 ovan. 

3. Ekonomichefen får delegation på att besluta om att tillföra nämndernas 
budgetramar kompensation för höga sjuklönekostnader för oktober
december 2020 motsvarande det belopp som kommunen erhåller i 
ersättning från Försäkringskassan. Delegationen gäller även för 

Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

finansförvaltningens intäktskonto för kostnadsersättningar och riktade 
bidrag som ska budgeteras upp med motsvarande belopp som nämnderna 
erhåller. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 154 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Antagande av tre nya medlemmar och godkännande 
av ny förbundsordning för AV Media Skåne 
Dnr: KLF 2020/1163 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Hässleholms kommun antar Kristianstads kommun, Hörby kommun och 
Höörs kommun som medlemmar i kommunalförbundet AV Media Skåne 
med inträde i förbundet den 1 januari 2021. 

2. Hässleholms kommun godkänner ny Förbundsordning som börjar gälla den 
1 januari 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunalförbundet AV Media Skåne har inkommit med en hemställan om att 
anta tre nya kommuner, Kristianstads kommun, Hörby kommun och Höörs 
kommun, i förbundet med inträde den 1 januari 2021. Samtidigt anhålls om att 
Hässleholms kommun godkänner en ny förbundsordning att gälla från och med 
samma datum. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-18, § 214, att föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 

1. Hässleholms kommun antar Kristianstads kommun, Hörby kommun och 
Höörs kommun som medlemmar i kommunalförbundet AV Media Skåne 
med inträde i förbundet den 1 januari 2021. 

2. Hässleholms kommun godkänner ny Förbundsordning som börjar gälla den 
1 januari 2021. 

Sänt till: 
AV Media Skåne 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

±Il 

26 (40) 



H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

§ 155 

Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023 
Dnr: KLF 2020/315 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagen plan för behandling av strategisk plan 
2021-2023 med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 antas med 
följande ändringar: 

a. Drifts budgeten 

För Arbetsmarknadsnämnden stryks posten "Minskning av SFI
verksamhet" om 1 300 000 kr och posten "Nytt tillskott" justeras till 36 
700 000 kr. Totalbudgeten för nämnden alltså oförändrad. 

Vad gäller Kultur- och fritidsnämndens ungdomsarbete uppdras åt 
Kommunstyrelsen att återkomma med förslag om eventuellt tillskott till 
Kultur- och fritidsnämnden med anledning av hur det framtida 
ungdomsarbetet kan lokaliseras. 

Investeringsbudgeten-Teknisk nämnd- Rubrik 
Exploa teringsverksamhet 

Budgetposterna "Björklunda Etapp 2" samt "Bostadsområde i Tyringe 
Turbinen 1, utbyggnad" stryks. 

b. Kostnad för Omsorg på obekväm arbetstid införs i budgeten för 2022 
på 1 392 000 kronor. 

c. 10 miljoner 2021 och 12 miljoner 2022 förs in i budgeten för 
renovering av Sösdala Simhall, samt driftkostnad av detsamma införs 
för 2022 på kultur- och fritidsnämnden 250 000 och ytterligare 250 000 
2023 samt drift på finansförvaltningen 750 000 2022 och 1,5 miljoner 
2023. 

Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,20 kronor för år 2021. 

3. Kommunstyrelsen får under år 2021 låna 311 miljoner kronor, internt eller 
externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen följande uppdrag: 

1. Utreda förutsättningarna för installation av säkra lösningar för laddning av 
elfordon inom hemtjänstverksamheten. Resultatet inklusive eventuell 
resultatpåverkan för kommunen samt en prioriteringsordning och tidsaxel 
ska redovisas på kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 
Redovisningsmaterialet ska vara kansliet tillhanda senast den 22 mars 2021. 

2. Ta fram ett beräkningsunderlag för brandskydd (sprinkler, dörrstängare och 
evakueringsfläkt per avdelning) för kommunens samtliga särskilda boenden 
tillsammans med fastighetsägarna som ger förslag på nytt hyresbelopp. 
Beräkningsunderlag inklusive nya hyresbelopp samt prioriteringsordning 
och tidsaxel ska redovisas på kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 
Redovisningsmaterialet ska vara kansliet tillhanda senast den 22 mars 2021. 

3. Utreda förutsättningarna, tillsammans med fastighetsägarna, för installation 
av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga särskilda boenden som 
möjliggör att det finns ett svalt utrymme för de boende att vistas i. 
Beräkningsunderlag inklusive nya hyresbelopp samt prioriteringsordning 
och tidsaxel ska redovisas på kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 
Redovisningsmaterialet ska vara kansliet tillhanda senast den 22 mars 2021. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Socialdemokraternas, Centerpartiets, Vänsterpartiets, Miljöpartiets, 
Sverigedemokraternas, Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas 
ledamöter reserverar sig mot beslutet i de delar deras yrkanden inte vann gehör. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i besluten gällande Sverigedemokraternas 
ändringsyrkanden. 

Yrkande 

Lars J ohnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och lämnar 
följande tilläggsyrkande: 

Kommunfullmäktige 
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"Drifts budgeten 

För Arbetsmarknadsnämnden stryks posten "Minskning av SFI-verksamhet" om 1 
300 000 kr och posten "Nytt tillskott" justeras till 36 700 000 kr. Totalbudgeten för 
nämnden alltså oförändrad. 

Vad gäller Kultur- och fritidsnämndens ungdomsarbete uppdras åt 
Kommunstyrelsen att återkomma med förslag om eventuellt tillskott till Kultur- och 
fritidsnämnden med anledning av hur det framtida ungdomsarbetet kan lokaliseras. 

Investeringsbudgeten -Teknisk nämnd - Rubrik Exploateringsverksamhet 

Budgetposterna "Björklunda Etapp 2" samt "Bostadsområde i Tyringe Turbinen 1, 
utbyggnad" stryks." 

Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson Enochsson (L), Torsten Nilsson (M), 
Kenny Hansson (M), Stefan Larsson (M), Margreth Segerstein (M), Karin Axelsson 
(M) och Hanna Nilsson (SD) instämmer i Lars Johnssons yrkande. 

Hanna Nilsson (SD) lämnar därtill följande ändringsyrkanden: 

Att äldreomsorgssatsningen för 2021 på 24 miljoner används som 
engångsersättning till personal på grund av pandemin. Kategorier av 
personal beslutas av personalutskottet. 

Att kostnad för Omsorg på obekväm arbetstid införs i budgeten för 2022 på 
1,392 000: -

Att 10 miljoner 2021 och 12 miljoner 2022 förs in i budgeten för renovering 
av Sösdala Simhall, samt driftkostnad av detsamma införs för 2022 på 
kultur- och fritidsnämnden 250 000 och ytterligare 250 000 2023 samt drift 
på finansförvaltningen 750 000 2022 och 1,5 miljoner 2023. 

Att kommunen äskar statligt stöd för invandringsrelaterade kostnader för år 
2021 med 54,3 miljoner, år 2022 66,3 miljoner och år 2023 95,7 miljoner. 

Lena Wallentheim (S), Magnus Akeborn (V), Joachim Fors (S), Connie Asterman 
(S), Lena Nilsson (S) och Christer Welinder (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas 
och Vänsterpartiets gemensamma förslag till Strategisk plan 2021-2023 med Budget 
2021 och flerårsplan 2022-2023. 

Lena Svensson (C), Johan Hammarqvist (C), Anders Edwall (C) och Ann-Kristine 
J ohnsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Strategisk plan 2021-2023 
med Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till Folkets väls förslag till Strategisk plan 2021-
2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets 
förslag till Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

Ärendets behandling i kommunfullmäktige 

Gruppledarnas presentation av budgetförslag 
Gruppledarna för respektive parti inleder med en högst fem minuter lång 
presentation. 

Lars J ohnsson (M) inleder och yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag och 
lämnar tilläggsyrkande enligt ovan. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
ändringsyrkande enligt ovan. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till strategisk plan 2021-2023 med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till strategisk plan 2021-
2023 med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till Folkets väls förslag till strategisk plan 2021-
2023 med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut med den ändring som Lars J ohnsson yrkat. 

Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till strategisk plan 2021-2023 med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

Närvaro: Mikael Koenen (L) anländer till sammanträdet och t:Jänstgijr från kl. 15.20. John 
Bruun (L) lämnar sammanträdet kl. 15.20. Marie Hult (L) fortsätter som (jänstgijrande 
ersättare. 

Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till strategisk plan 2021-
2023 med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

Repliker 
Ordföranden lämnar ordet fritt för vardera en replik om en minut. Flertalet 
gruppledare talar under denna punkt. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

30 (40) 



H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Debatt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Kommunstyrelsens förslag till budget debatteras varje nämnd för sig (driftbudget 
och investeringsbudget samtidigt) med högst 3 minuters inlägg. 

Strategisk plan, debatt per sida 

Johan Hammarqvist (C) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag. 

Teknisk nämnd 

Torsten Nilsson (M) och Kenny Hansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
budgetförslag med det ändringsyrkande som Lars J ohnsson lämnat. 

Anders Edwall (C) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag. 

Sammanträdet qjourneras kL 17.00-17.20. 

Arbetsmarknadsnämnd 

Stefan Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag och det 
ändringsyrkande som Lars J ohnsson lämnat. 

Kultur- och fritidsnämnd 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Winnie Aronsson (L), inleder. 

Arberesha Sabani (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag. 

Connie Asterman (S) yrkar bifall Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
budgetförslag. 

Ann-Kristine Johnsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag. 

Margreth Segerstein (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag och det 
ändringsyrkande som Lars J ohnsson lämnat. 

Sammanträdet qjourneras mellan kl. 18.50 och 18.55. 

Närvaro: Connie A sterman (SJ lämnar sammanträdet kL 19.10. Jonas A ndersson (SJ 
[jänstgiir i hennes ställe. 

Socialnämnden 

Lena Nilsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
budgetförslag. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Karin Axelsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag med det 
ändringsyrkande som Lars Johnsson lämnat. 

Christer Welinder (S) yrkar bifall Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
budgetförslag. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Närvaro: Sven-Inge Persson (SJ lämnar sammanträdet kl. 20.10. Anders Wa!!entheim (S) 
[jänstgiir. 

Omröstning 

Ordförande ställer budgetförslagen mot varandra och finner Lars J ohnssons förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Lars J ohnssons förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses och övriga förslag 
ställs mot varandra. Ordförande finner Lena Wallentheims förslag utsett till 
motförslag i huvudvoteringen. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Lars J ohnssons 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag röstar nej." 

33 ja-röster och 17 nej-röster lämnas. 11 avstår från att rösta. 

Ledamot/ !jänstgörande ersättare Röst Ledamot/ gänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) Ja Lena Wallentheim (S) 

Lars Johnsson (M) Ja Joachim Fors (S) 

Hanna Nilsson (SD) Ja Lena Nilsson (S) 

Kenny Hansson (M) Ja Magnus Åkeborn (V) 

Ulf Berggren (SD) Ja Christer Welinder (S) 

Robin Gustavsson (KD) Ja Irene Nilsson (S) 

Mikael Koenen (L) Ja Benny Petersson (S) 

Sven Lundh (SD) Ja Monica Ero (S) 

Stefan Larsson (M) Ja Andreas Dahlberg (S) 

Jerry Andersson (SD) Ja Ola Lindahl (S) 

Karin .Axelsson (M) Ja Ingrid Nyman (S) 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Johan Peltonen (SD) 

Christer Caesar (KD) 

Mats Andersson (SD) 

Erik Berg (M) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Douglas Roth (M) 

Lars Klees (SD) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Maria Jöns son (SD) 

Lina Bengtsson (M) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Karina Olsson (SD) 

Marie Hult (L) 

Andreas Novotny (M) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

33 

Henrik Back.lund (S) Nej 

Annelie Cederberg (S) Nej 

Jonas Andersson (S) Nej 

Meta J ar! (S) Nej 

Anders Wallentheim (S) Nej 

Kenneth Englund (V) Nej 

Totalt 17 

Ledamot/ !jänstgörande ersättare Röst 

Johan Hammarqvist (C) Avstår 

Björn Widmark (FV) Avstår 

Dolores Öhman (MP) Avstår 

Lena Svensson (C) Avstår 

Anders Edwall (C) Avstår 

Ernst Herslow (FV) Avstår 

Åsa Kull (C) Avstår 

Arberesha Sabani (MP) Avstår 

Allan Ljungqvist (FV) Avstår 

Ann-Kristine Johnsson (C) Avstår 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Avstår 

Totalt 11 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Lars Johnssons förslag. 

Ordförande ställer därefter vart och ett av Hanna Nilssons ändringsyrkanden under 
proposition och finner dem avslagna. Votering begärs i samtliga fall. 

Följande voteringsproposition godkänns gällande det första ändringsyrkandet som 
avser äldreomsorgssatsning. "Den som vill avslå Hanna Nilssons yrkande röstar ja. 
Den som vill bifalla detsamma röstar nej." 

41 ja-röster och 16 nej-röster lämnas. 4 avstår från att rösta. 

Komm u nfu llmä ktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ledamot/ !jänstgörande ersättare 

Lars J ohnsson (M) 

Lena Wallentheim (S) 

Johan Hammarqvist (C) 

Kenny Hansson (M) 

Robin Gustavsson (KD) 

Joachim Fors (S) 

Mikael Koenen (L) 

Lena Nilsson (S) 

Stefan Larsson (M) 

Magnus Åkeborn M 
Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Irene Nilsson (S) 

Christer Caesar (KD) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Benny Petersson (S) 

Douglas Roth (M) 

Monica Ero (S) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Åsa Kull (C) 

Torsten Nilsson (M) 

Arberesha Sabani (MP) 

Lina Bengtsson (M) 

Ola Lindahl (S) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Henrik Backlund (S) 

Annelie Cederberg (S) 

Jonas Andersson (S) 

Meta Jarl (S) 

Anders Wallentheim (S) 

Kommunfullmäktige 

Justering 

k½ j;N 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Ledamot/!jänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Hanna Nilsson (SD) 

Ulf Berggren (SD) 

Sven Lundh (SD) 

Jerry Andersson (SD) 

Johan Peltonen (SD) 

Mats Andersson (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Lars Klees (SD) 

Jonny Dolkow (SD) 

Maria Jöns son (SD) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Karina Olsson (SD) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Totalt 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

16 

Ledamot/!jänstgörande ersättare Röst 

Björn Widmark (FV) Avstår 

Ernst Herslow (FV) Avstår 

Allan Ljungqvist (FV) Avstår 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Avstår 

Totalt 4 

Utdraget bestyrkes 
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Ann-Kristine Johnsson (C) 

Marie Hult (L) 

Andreas Novotny (M) 

Kenneth Englund (V) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå det första ändringsyrkandet. 

Följande voteringsproposition godkänns gällande det andra ändringsyrkande som 
avser Omsorg på obekväm tid. "Den som vill avslå Hanna Nilssons yrkande röstar 
ja. Den som vill bifalla detsamma röstar nej." 

17 ja-röster och 40 nej-röster lämnas. 4 avstår från att rösta. 

Ledamot/ tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/ tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Ja PatrikJönsson (SD) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Hanna Nilsson (SD) Nej 

Robin Gustavsson (KD) Ja Lena Wallentheim (S) Nej 

Mikael Koenen (L) Ja Johan Hammarqvist (C) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Joachim Fors (S) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Erik Berg (M) Ja Lena Nilsson (S) Nej 

Douglas Roth (M) Ja Magnus .Åkeborn (V) Nej 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja Jerry Andersson (SD) Nej 

Torsten Nilsson (M) Ja Dolores Öhman (MP) Nej 

Lina Bengtsson (M) Ja Christer Welinder (S) Nej 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja Lena Svensson (C) Nej 

Margreth Segerstein (M) Ja Johan Peltonen (SD) Nej 

Maria Tennevi (KD) Ja Irene Nilsson (S) Nej 

Marie Hult (L) Ja Mats Andersson (SD) Nej 

Andreas Novotny CM) Ja Anders Edwall (C) Nej 

Totalt 17 Benny Petersson (S) Nej 

Susanne Lottsfeldt (SD) Nej 

Monica Ero (S) Nej 

Lars Klees (SD) Nej 

Ledamot/ tjänstgörande ersättare Röst Andreas Dahlberg (S) Nej 

Björn Widmark (FV) Avstår Åsa Kull (C) Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ernst Herslow (FV) 

.Allan Ljungqvist (FV) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Totalt 

.Avstår 

.Avstår 

.Avstår 

4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Jonny Dolkow (SD) 

.Arberesha Sabani (MP) 

Maria Jöns son (SD) 

Ola Lindahl (S) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Ingrid Nyman (S) 

Karina Olsson (SD) 

Henrik Backlund (S) 

.Annelie Cederberg (S) 

Jonas .Andersson (S) 

Meta Jarl (S) 

.Anders Wallentheim (S) 

.Ann-Kristine Johnsson (C) 

Sverre .Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Kenneth Englund (V) 

Totalt 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

40 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla hennes andra ändringsyrkande. 

Följande voteringsproposition godkänns gällande det tredje ändringsyrkandet som 
avser simhall. "Den som vill avslå Hanna Nilssons yrkande röstar ja. Den som vill 
bifalla detsamma röstar nej." 

17 ja-röster och 38 nej-röster lämnas. 6 avstår från att rösta. 

Ledamot/ tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/ tjänstgörande ersättare Röst 

Lars J ohnsson (M) Ja PatrikJönsson (SD) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Hanna Nilsson (SD) Nej 

Robin Gustavsson (KD) Ja Lena Wallentheim (S) Nej 

Mikael Koenen (L) Ja Johan Hammarqvist (C) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Karin .Axelsson (M) Ja Joachim Fors (S) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Erik Berg (M) Ja Lena Nilsson (S) Nej 

Douglas Roth (M) Ja Magnus .Åkeborn (V) Nej 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja Jerry .Andersson (SD) Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Torsten Nilsson (M) Ja 

Lina Bengtsson (M) Ja 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja 

Margreth Segerstein (M) Ja 

Maria Tennevi (KD) Ja 

Marie Hult (L) Ja 

Andreas Novotny (M) Ja 

Totalt 17 

Ledamot/ tjänstgörande ersättare Röst 

Björn Widmark (FV) Avstår 

Dolores Öhman (MP) Avstår 

Ernst Herslow (FV) Avstår 

Arberesha Sabani (MP) Avstår 

Allan Ljungqvist (FV) Avstår 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Avstår 

Totalt 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Johan Peltonen (SD) 

Irene Nilsson (S) 

Mats Andersson (SD) 

Anders Edwall (C) 

Benny Petersson (S) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Monica Ero (S) 

Lars Klees (SD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Åsa Kull (C) 

Jonny Dolkow (SD) 

Maria Jöns son (SD) 

Ola Lindahl (S) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Ingrid Nyman (S) 

Karina Olsson (SD) 

Henrik Backlund (S) 

Annelie Cederberg (S) 

Jonas Andersson (S) 

Meta Jarl (S) 

Anders Wallentheim (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Kenneth Englund (V) 

Totalt 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

38 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla hennes tredje ändringsyrkande. 

Följande voteringsproposition godkänns gällande det fjärde ändringsyrkandet som 
avser invandringsrelaterade kostnader. "Den som vill avslå Hanna Nilssons yrkande 
röstar ja. Den som vill bifalla detsamma röstar nej." 

41 ja-röster och 16 nej-röster lämnas. 4 avstår från att rösta. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ledamot/!jänstgörande ersättare 

Lars J ohnsson (M) 

Lena Wallentheim (S) 

Johan Hammarqvist (C) 

Kenny Hansson (M) 

Robin Gustavsson (KD) 

Joachim Fors (S) 

Mikael Koenen (L) 

Lena Nilsson (S) 

Stefan Larsson (M) 

Magnus Åkeborn (V) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Irene Nilsson (S) 

Christer Caesar (KD) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Benny Petersson (S) 

Douglas Roth (M) 

Monica Ero (S) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Åsa Kull (C) 

Torsten Nilsson (M) 

Arberesha Sabani (MP) 

Lina Bengtsson (M) 

Ola Lindahl (S) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Henrik Backlund (S) 

Annelie Cederberg (S) 

Jonas Andersson (S) 

Meta Jarl (S) 

Anders Wallentheim (S) 

Kommunfullmäktige 

Justering 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Ledamot/ !jänstgörande ersättare 

Patrik Jöns son (SD) 

Hanna Nilsson (SD) 

Ulf Berggren (SD) 

Sven Lundh (SD) 

Jerry Andersson (SD) 

Johan Peltonen (SD) 

Mats Andersson (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Lars Klees (SD) 

Jonny Dolkow (SD) 

Maria Jöns son (SD) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Karina Olsson (SD) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Totalt 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

16 

Ledamot/!jänstgörande ersättare Röst 

Björn Widmark (FV) Avstår 

Ernst Herslow (FV) Avstår 

Allan Ljungqvist (FV) Avstår 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Avstår 

Totalt 4 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Hässl olms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Marie Hult (L) 

Andreas Novotny (M) 

Kenneth Englund (V) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
41 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå det fjärde ändringsyrkandet. 

Beskrivning av ärendet 

Budgetberedningen har upprättat ett förslag till Strategisk plan med budget 2021 
och flerårsplan 2022-2023 enligt bilaga 1. Budgetförslaget bygger på en oförändrad 
skattesats på 21,20 kronor för år 2021. Förslaget bygger även på att 
kommunstyrelsen under år 2021 får låna 311 miljoner kronor, internt eller externt, 
till investeringar inklusive fastighetsköp. I bilaga 2 finns protokoll från centrala 
samverkan samt förhandlingsprotokoll med Brandmännens Riksförbund. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-18, § 209, att föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 

1. Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 antas. 

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,20 kronor för år 2021. 

3. Kommunstyrelsen får under år 2021 låna 311 miljoner kronor, internt eller 
externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen följande uppdrag: 

1. Utreda förutsättningarna för installation av säkra lösningar för laddning av 
elfordon inom hemtjänstverksamheten. Resultatet inklusive eventuell 
resultatpåverkan för kommunen samt en prioriteringsordning och tidsaxel 
ska redovisas på kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 
Redovisningsmaterialet ska vara kansliet tillhanda senast den 22 mars 2021. 

2. Ta fram ett beräkningsunderlag för brandskydd (sprinkler, dörrstängare och 
evakueringsfläkt per avdelning) för kommunens samtliga särskilda boenden 
tillsammans med fastighetsägarna som ger förslag på nytt hyresbelopp. 
Beräkningsunderlag inklusive nya hyresbelopp samt prioriteringsordning 
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och tidsaxel ska redovisas på kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 
Redovisningsmaterialet ska vara kansliet tillhanda senast den 22 mars 2021. 

3. Utreda förutsättningarna, tillsammans med fastighetsägarna, för installation 
av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga särskilda boenden som 
möjliggör att det finns ett svalt utrymme för de boende att vistas i. 
Beräkningsunderlag inklusive nya hyresbelopp samt prioriteringsordning 
och tidsaxel ska redovisas på kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 
Redovisningsmaterialet ska vara kansliet tillhanda senast den 22 mars 2021. 

Socialdemokraternas ledamöter, Sverigedemokraternas ledamöter, Lena Svensson 
(C) och Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Karin Axelsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L) och Robin Gustavsson (KD) 
yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sänt till 
Kommunledningsförvaltningen/ ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
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