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Douglas Roth, Patrik Jönsson, Irene Nilsson, Lars Johnsson, Hanna Nilsson, Lena 
Wallentheim, Ulf Berggren, Björn Widmark, Robin Gustavsson, Joachim Fors, 
Magnus Akeborn, Dolores Öhman, Karin Axelsson, Ulrika Widmark Barnekow, 
Christer Caesar, Anders Edwall, Marie Hult, Ernst Herslow, Arberesha Sabani, 
Agneta Olsson Enochsson, Arne J Persson. 

Närvarande digitalt via Teams: Johan Hammarqvist, Kenny Hansson, Mikael Koenen 
(§§ 172-179), Sven Lundh, Lena Nilsson, Stefan, Larsson, J erry Andersson, Christer 
Welinder, Lena Svensson, Johan Peltonen, Kristina Lind, Mats Andersson, Erik 
Berg, Johanna Hörgerud, Benny Petersson, Susanne Lottsfeldt, Anita Peterson, 
Monica Ero, Lars Klees, Gunnel Gustavsson, Andreas Dahlberg, Ann-K.ristine 
Johnsson, Torsten Nilsson, Jonny Dolkow, Connie Asterman, Lina Bengtsson, Ola 
Lindahl, Gunnel Bruhn, Hanna Sjöstrand, Margreth Segerstein, Allan Ljungqvist 
(§§ 178-186), Maria Tennevi, Ingrid Nyman, Karina Olsson. 

Helena Malje. Närvarande digitalt via Teams-. Henrik Backlund, Sven-Inge Persson, 
Jonas Andersson, Tobias Vemmenby (§§ 180-186), Sverre Albinsson, Ken Breisch. 

Närvarande digitalt via Teams-. Meta Jarl, Anders Wallentheim, Marianne Nilsson, Leif 
Nilsson, Lars Olsson, Elisabet Ekwurtzel, Thom Nilsson, Mikael Björklund, Stefan 
Svensson, Erika Heil-Utbult, Hans-Göran Hansson, Agnetha Karlsson, Andreas 
Novotny, Joakim Karlsson, Karin Nilsson, Erik Åberg Linnet, Axel Heinonen, 
Felicia Delsmark, Paul Thurn, Lars Vidigsson, Lennart Nilsson, Pierre Bäckman, 
Katarina Olsson. 

Kanslichef Marina Nillund, kommunsekreterare Louise Davidsson. Närvarande 
digitalt via Teams: VD Hässlehem Stephan Persson, förvaltningschef TF Mats 
Svensson, verksamhetsutvecklare TF Tobias Oscarsson, enhetschef TF Mats 
Olsson, förvaltningschef KFF Anders Rosengren. 

Patrik Jöns son och Irene Nilsson 
Susanne Lottsfeldt och Anita Peterson 

Stadshuset, måndagen den 6 september kl. 14.30 

§§ 171-186 

Louise Davidsson 
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Patrik Jönsson (SD)'-

()~ _~ /~ 
Irene Nilsson (S) 
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Innehållsförteckning 

Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Vinslöv § 171 

Val av huvudmän Sparbanksstiftelsen Farstorp § 172 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunassurans Syd § 173 
försäkrings AB och ombud i Skånes kommuner 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden § 174 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden § 175 

Anmälningsärenden § 176 

Inlämnade motioner § 177 

Förvärv av Hässleholm Björksäter 4 § 178 

Utredning om Markan/Ungdomens hus § 179 

Atgärdsplaner från nämnder för en budget i balans 2021 § 180 

överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken, vattenskyddsområde § 181 
Galgbacken 

översyn av valdistriktsindelningen inför 2022 års val § 182 

Motion om fältarbetare § 183 

Redovisning av uppdrag kring samordnad fordonsorganisation § 184 

Initiativärende om att revidera riktlinjer för lokalförsörjning i § 185 
Hässleholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut om lokaleffektivisering 2019, §179 § 186 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

§ 171 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
Dnr: KLF 2021/172 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Sparbanksstiftelsen Vinslöv har inkommit med anmodan om att kommunen utser 
nya huvudmän i stiftelsen då mandattiden för de av Hässleholms kommun valda 
huvudmän går ut vid årsstämman 2021. Kommunen ska utse 12 huvudmän i 
stiftelsen för perioden till och med årsstämman 2025. Kommunfullmäktige utsåg 
2021-03-29, § 64, tio huvudmän. Valet av ytterligare två huvudmän, varav en för S, 
V, MP och C och en för FV återstår. 

Inga nomineringar har inkommit. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 155, att bordlägga valen. 

Sänt till: 
Troman 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
De valda 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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Hässleholms 
kommun 
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§ 172 

Val av huvudmän Sparbanksstiftelsen Farstorp 
Dnr: KLF 2021/192 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Sparbanksstiftelsen Farstorp har inkommit med anmodan om att kommunen utser 
nya huvudmän i stiftelsen då mandattiden för de av Hässleholms kommun valda 
huvudmän går ut vid årsstämman 2021. Kommunen ska utse nio huvudmän i 
stiftelsen för perioden till och med årsstämman 2025. Kommunfullmäktige har 
utsett åtta huvudmän. Valet av ytterligare en huvudman för S, V, MP och C återstår. 

Ingen nominering har inkommit. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 156, att bordlägga valet. 

Sänt till: 
Troman 
Sparbanksstiftelsen Farstorp 
De valda 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
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Kommunfullmäktige 

§ 173 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Kommunassurans Syd försäkrings AB och ombud i 
Skånes kommuner 
Dnr: KLF 2021/414 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Agneta Olsson Enochsson (L) till ersättare för ombud i 
Kommunassurans Syd försäkrings AB och som ombud i Skånes kommuner. 

Beskrivning av ärendet 

Ingvar Bergman (L) har avsagt sig uppdragen som ersättare för ombud i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB och som ombud i Skånes kommuner. 
Avsägelserna har beviljats och ny ersättare för ombud respektive ledamot ska utses 
för perioden till och med 2022-12-31. 

Liberalerna nominerar Agneta Olsson Enochsson (L). 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 15 7, att bordlägga valen. 

Sänt till: 
Troman 
Ballingslövs Medborgarhusförening 
Marianne Littke 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 174 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska 
nämnden 
Dnr: KLF 2021/499 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Valet av ny ledamot i tekniska nämnden bordläggs. 

Beskrivning av ärendet 

Rickard Burman (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i tekniska nämnden på 
grund av flytt från kommunen. 

Ingen nominering har inkommit. 

Sänt till: 
Torman 
Personalavdelningen 
Tekniska nämnden 
Rickard Burman 
Den valda 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 

§ 175 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden 
Dnr: KLF 2021/575 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas från och med den 1 september 2021. 

2. Hanna Sjöstrand (SD) utses till ny ledamot i socialnämnden från den 1 
september 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Johanna Hörgerud (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

Sverigedemokraterna nominerar Hanna Sjöstrand (SD). 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Socialnämnden 
Johanna Hörgerud 
Hanna Sjöstrand 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 176 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2021/474-1 
Omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade per den 1 april 2021. 

KLF 2021/492-1 
Länsstyrelsen Skåne - Länsstyrelsen har utsett Ann-Kristin J ohnsson (C) till ny 
ledamot och Elisabet Ekwurtzel (C) till ny ersättare i kommunfullmäktige från och 
med den 15 juni 2021 efter Åsa Kull (C) som avgått. 

KLF 2021/492-1 
Länsstyrelsen Skåne - Länsstyrelsen har utsett Katarina Olsson (V) till ny 
ersättare i kommunfullmäktige från och med den 15 juni 2021 efter Bertra Kullberg 
(V) som avgått. 

KLF 2021/288-2 
Intyg laga kraft - Miljö och stadsbyggnadsnämndens beslut den 23 juni 2021, § 76, 
att anta förslaget till detaljplan för Fornbacken 2 m.fl. (Sjukhuset), Hässleholm, har 
vunnit laga kraft den 20 juli 2021. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

§ 177 

Inlämnade motioner 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar nedanstående motioner till 
kommunledningsförvaltningen för handläggning: 

KLF 2021/581-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om cykelkarta för Hässleholms 
kommun 

KLF 2021/582-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om industrimark på Hässleholm 
Nord 

KLF 2021/583-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om att ta fram ett miljöprogram, 
omgående! 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

§ 178 

Förvärv av Hässleholm Björksäter 4 
Dnr: KLF 2021/548 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Köpeavtal avseende fastigheten Hässleholm Björksäter 4 godkänns. 

2. Köpeavtal avseende inventarier för äldreboendet Björksäter godkänns. 

3. Ordförande i tekniska nämnden uppdras att underteckna erforderliga 
handlingar för att genomföra köp av fastighet och inventarier. 

4. Tekniska nämnden tillskjuts 225 650 000 kronor år 2021 i 
investeringsbudget för finansiering av köp, förvärvskostnader samt smärre 
anpassningar av Hässleholm Björksäter 4. Investeringen ska vara av 
anslagstyp 1. 

5. Tekniska nämnden tillskjuts 100 000 kronor år 2021 i investeringsbudget för 
att hantera köp av inventarier. Investeringen ska vara av anslagstyp 1. 
Inventarierna tillförs därefter omsorgsnämnden. 

6. Kommunledningsförvaltningen tillskjuts 300 000 kronor år 2021 i 
investerings budget för finansiering av IT-utrustning i Hässleholm Björksäter 
4. Investeringen ska vara av anslagstyp 1. 

7. Finansiering av beslutspunkt 4-6 sker genom att kommunstyrelsen under år 
2021 får låna ytterligare 226 050 000 kronor. Den nya totala 
upplåningsramen för år 2021 uppgår då till 574 000 000 kronor. 

8. I enlighet med kommunens internhyressystem tillförs kompensation till 
omsorgsnämndens driftbudget för år 2021 och framåt för att hantera 
lokalkostnader (preliminärt 894 063 kronor för 2021, exkl. avskrivning). För 
år 2021 sker kompensationen från finansförvaltningens anslag 
"Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i samband med 
investeringar". Kompensation för åren 2022 och framåt innebär att 
budgeten på finansförvaltningen höjs upp med motsvarande belopp och 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

arbetas in i Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 
2023-2024. 

9. I enlighet med kommunens lokalvårds budget tillförs kompensation till 
omsorgsnämndens driftbudget för 2022 och i kommande ram för att 
hantera kostnad för lokalvård (preliminärt 375 000 kronor för 2022, exkl. 
avgående objekt). Kompensationen innebär att budgeten på 
finansförvaltningen höjs upp med motsvarande belopp och arbetas in i 
Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

10. I enlighet med kommunens internhyressystem och lokalvårds budget 
kommer omsorgsnämndens driftbudget för 2022 och i kommande ram 
reduceras för Ekegårdens driftbudget avseende lokalvård och internhyra. 

11. Omsorgsnämnden tillskjuts 180 000 kronor år 2022 i driftbudget för att 
hantera kostnader för flytt och slutstädning från äldreboendet Ekegården 
genom att beloppet arbetas in i Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 
och flerårsplan 2023-2024. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet och hänvisar till Björn Widmarks 
protokollsanteckning i kommunstyrelsen för motivering. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Hanna Nilsson (SD), Lars Johnsson (M), Lena Wallentheim (S), Karin Axelsson 
(M), Magnus Akeborn (V), Susanne Lottsfeldt (SD), Anders Edwall (C), Christer 
Welinder (S), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson Enochsson (L), Irene 
Nilsson (S), Torsten Nilsson (M), Lina Bengtsson (M) och Ulf Berggren (SD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19.30 och kl. 19.45. 

Omröstning 

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

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

Beskrivning av ärendet 

Inom en nära framtid prognostiseras ett utökat behov av platser för särskilt boende 
i Hässleholm kommun. Enligt omsorgsförvaltningen prognostiseras ett behov om 
ytterligare 100 - 120 platser fram till 2029. Beräkningarna som baseras på 
kommunens befolkningsprognos tar emellertid inte hänsyn till nuvarande 
fastigheters status och skick. I nuvarande bestånd existerar brister i brandskydd och 
på sina håll även brister i arbetsmiljö. 

Efter dialog med extern fastighetsägare har kommunen erbjudits möjlighet att 
förvärva ett nyuppfört äldreboende med 72 lägenheter. Efter förhandling har 
parterna enats om ett köp för 220 miljoner kronor. I ärendet ingår även avtal om att 
förvärva befintliga inventarier. Genom ett köp erhåller kommunen tillgång till 72 
platser omgående. Ett köp av boendet avser att möta ett växande behov, verka som 
evakueringsboende under renovering och ombyggnation av andra boende, samt en 
kommande ersättning av platser för äldreboendet Ekegården. 

Efter ett förvärv beräknas omsorgsförvaltningen påföras en preliminär internhyra 
om cirka 1 691 kronor per kvm och år inklusive verksamhetsvaktmästeri. I 
jämförelse med att hyra ett motsvarande boende av en extern fastighetsägare är det 
en låg hyres nivå. I förekommande fall kan denna uppgå till cirka 2 100 kronor per 
kvm och år, inklusive verksamhetsvaktmästeri. Hyresnivån vid en extern förhyrning 
väntas därefter även att öka år för år medan ett eget ägande istället minska över 
tiden, i takt med amortering av kapitalskuld. 

Ett köp ger således kommunen tillgång till utökade antal platser för särskilt boende, 
möjlighet att minska påverkan för de boende vid renovering och ombyggnation av 
andra befintliga boende samt möjlighet att avveckla ett boende med 
verksamhetsmässiga brister. Ett köp i egen regi bedöms även vara mer lönsamt än 
en extern förhyrning samt att en egen fastighetsdrift snabbare kan svara mot 
verksamhetens behov. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen förslår 2021-08-11, § 133, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Köpeavtal avseende fastigheten Hässleholm Björksäter 4 godkänns. 
2. Köpeavtal avseende inventarier för äldreboendet Björksätet godkänns. 
3. Ordförande i tekniska nämnden uppdras att underteckna erforderliga 

handlingar för att genomföra köp av fastighet och inventarier. 
4. Tekniska nämnden tillskjuts 225 650 000 kronor år 2021 i 

investeringsbudget för finansiering av köp, förvärvskostnader samt smärre 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

anpassningar av Hässleholm Björksäter 4. Investeringen ska vara av 
anslagstyp 1. 

5. Tekniska nämnden tillskjuts 100 000 kronor år 2021 i investeringsbudget 
för att hantera köp av inventarier. Investeringen ska vara av anslagstyp 1. 
Inventarierna tillförs därefter omsorgsnämnden. 

6. Kommunledningsförvaltningen tillskjuts 300 000 kronor år 2021 i 
investeringsbudget för finansiering av IT-utrustning i Hässleholm 
Björksäter 4. Investeringen ska vara av anslagstyp 1. 

7. Finansiering av beslutspunkt 4-6 sker genom att kommunstyrelsen under år 
2021 får låna ytterligare 226 050 000 kronor. Den nya totala 
upplåningsramen för år 2021 uppgår då till 574 000 000 kronor. 

8. I enlighet med kommunens internhyressystem tillförs kompensation till 
omsorgsnämndens driftbudget för år 2021 och framåt för att hantera 
lokalkostnader (preliminärt 894 063 kronor för 2021, exkl. avskrivning). För 
år 2021 sker kompensationen från finansförvaltningens anslag 
"Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i samband med 
investeringar". Kompensation för åren 2022 och framåt innebär att 
budgeten på finansförvaltningen höjs upp med motsvarande belopp och 
arbetas in i Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 
2023-2024. 

9. I enlighet med kommunens lokalvårdsbudget tillförs kompensation till 
omsorgsnämndens driftbudget för 2022 och i kommande ram för att 
hantera kostnad för lokalvård (preliminärt 375 000 kronor för 2022, exkl. 
avgående objekt). Kompensationen innebär att budgeten på 
finansförvaltningen höjs upp med motsvarande belopp och arbetas in i 
Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

10. I enlighet med kommunens internhyressystem och lokalvårdsbudget 
kommer omsorgsnämndens driftbudget för 2022 och i kommande ram 
reduceras för Ekegårdens driftbudget avseende lokalvård och internhyra. 

11. Omsorgsnämnden tillskjuts 180 000 kronor år 2022 i driftbudget för att 
hantera kostnader för flytt och slutstädning från äldreboendet Ekegården 
genom att beloppet arbetas in i Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 
och flerårsplan 2023-2024. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Robin Gustavsson (KD), Lena Wallentheim (S), Karin Axelsson (M), Agneta 
Olsson Enochsson (L), Ulf Berggren (SD) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till 
liggande förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021 -08-30 

Hässleholims 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot avslag på ärendet och finner 
liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut röstar ja. Den som vill avslå detsamma röstar nej." 

12 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (I<D), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Lena 
Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), Ola Lindahl (S), Lena 
Svensson (C), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Björn Widmark (FV). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till beslut. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Björksäter Äldreboende AB 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 179 

Utredning om Markan/Ungdomens hus 
Dnr: KLF 2020/818 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Markan renoveras och byggs om i enlighet med vad som framgår nedan 
under "Beskrivning av ärendet". 

2. Mötesplats Ljungdala tillförs investering i förråd i enlighet med vad som 
framgår nedan under "Beskrivning av ärendet". 

3. Markan och mötesplats Ljungdala tillförs budgetmedel för personalresurser 
och driftkostnader i enlighet med vad som framgår nedan under 
"Beskrivning av ärendet". 

4. Ovannämnda åtgärder finansieras enligt följande. 

a) Ombyggnad och renovering av Markan, beräknad till 10 456 100 kronor 
enligt bilagorna 2 och 3 till styrgruppens rapport, genom ianspråktagande av 
medel avsatta för reinvestering i tekniska nämndens befintliga 
investeringsbudget med 1 000 000 kronor år 2021 och 9 456 100 kronor år 
2022. 

b) V erksamhetsutveckling med mera av Markan enligt bilagorna 4 och 5 till 
styrgruppens rapport samt förråd på mötesplats Ljungdala genom att 
2 334 000 kronor tillförs tekniska nämndens investeringsbudget för år 2022 
genom att beloppet arbetas in i Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 
och flerårsplan 2023-2024. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

c) Ökade personal- och driftkostnader, beräknade för närvarande till totalt 
2 129 551 kronor på helårsbasis, tillförs kultur- och fritidsnämndens 
driftbudget. 1 629 551 kronor arbetas in år 2022 och ytterligare 500 000 
kronor arbetas in år 2023 i Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024. 

d) Ökad internhyra genom att kultur- och fritidsnämnden tillförs 
kompensation för ökade hyreskostnader med 707 000 kronor per år, via 
reglering i lokalkostnads budgeten. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

Reservationer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

Folkets väls ledamöter reserverar sig och lämnar en skriftlig motivering 
undertecknad Björn Widmark (FV). Se bilaga. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Mikael Koenen (L) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD), Magnus Akeborn (V), Henrik Backlund (S),Johan 
Peltonen (SD), Dolores Öhman (MP), Ann-Kristine Johnsson (C), Johan 
Hammarqvist (C), Agneta Olsson Enochsson (L), Karin Axelsson (M), Margreth 
Segerstein (M), Hanna Nilsson (SD), Lars Johnsson (M) och Lena Wallentheim (S) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till sitt eget förslag innebärande att 

1. inrätta en central mötesplats för unga i Kulturhusets tomma lokaler i 
bottenplanet (restaurangdelen) varvid en ny entre skapas från Järnvägsgatan. 

2. behålla Markan och dess verksamhet på nuvarande plats. 
3. behålla Mötesplats Ljungdala på nuvarande plats. 
4. avsluta och upplösa styrgruppen för Ungdomens hus eftersom styrgruppen 

misslyckats och misskött sitt uppdrag. 

Dolores Öhman (MP) yrkar avslag på Björn Widmarks yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Björn Widmarks förslag och 
finner kommunstyrelsens förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

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

56 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) Ja Björn Widmark (FV) 

Lars Johnsson (M) Ja Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

Röst 

Nej 

Nej 
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Hanna Nilsson (SD) 

Lena Wallentheim (S) 

Johan Hammarqvist (C) 

Kenny Hansson (M) 

Ulf Berggren (SD) 

Robin Gustavsson (KD) 

Joachim Fors (S) 

Sven Lundh (SD) 

Lena Nilsson (S) 

Stefan Larsson (M) 

Magnus Åkeborn (V) 

Jerry Andersson (SD) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Johan Peltonen (SD) 

Irene Nilsson (S) 

Christer Caesar (KD) 

Kristina Lind (M) 

Mats Andersson (SD) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Marie Hult (L) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Benny Petersson (S) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Anita Peterson (V) 

Douglas Roth (M) 

Monica Era (S) 

Lars Klees (SD) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Kommunfullmäktige 

Justering 

i1L ~J:f/ 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
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Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

Ernst Herslow (FV) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Mikael Koenen (L) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 
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Nej 

Nej 
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Röst 

Avstår 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Lina Bengtsson (M) 

Ola Lindahl (S) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Arne J Persson (C) 

Hanna Sjöstrand (5D) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Karina Olsson (SD) 

Henrik Backlund (5) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (5) 

Jonas Andersson (S) 

Sverre Albinsson (5D) 

Ken Breisch (SD) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

56 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Processen kring Ungdomens hus har pågått under många år i olika etapper. Den 
nuvarande processen inleddes med en förenklad förstudie 2016-10-17 vilken visade 
på behovet av en mer omfattande utredning. Utifrån denna förstudie beslutade 
kommunfullmäktige 2017-01-30, § 7, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att med 
berörda nämnder tillsätta en arbetsgrupp som skulle utreda förslag, syfte, placering 
och verksamhetens utformning. En politisk styrgrupp med representanter för de tre 
stora politiska blocken skulle också tillsättas. Den 2017-08-28, § 182, redovisades 
uppdraget till kommunfullmäktige, som beslutade att en mer omfattande utredning 
skulle genomföras. Utredningen genomfördes i samverkan mellan dåvarande 
kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen. I projektet anställdes 
ungdomsambassadörer, vilka fick i uppdrag att göra ett omfattande intervjuarbete 
med unga i kommunen. 

Den 24 september 2018 presenterades utredningens resultat för fullmäktige, som 
bland annat beslutade att "Inrätta ett centralt beläget Ungdomens Hus vari Markans 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

verksamhet ska inrättas såväl organisatoriskt som verksamhetsmässigt i enlighet 
med utredningens förslag. 

Uppdraget gick till tekniska nämnden och kulturnämnden att ta fram förslag på 
lokaler vilka kunde inrymma en verksamhet i enlighet med utredningen samt 
presentera en budget för detta. En politisk styrgrupp inrättades för att leda arbetet. 
Styrgruppen tog med hjälp av en processledare fram ett förslag till lokalisering med 
vidhängande totalbudget, men beslut fattades i kommunfullmäktige att inte gå 
vidare med förslaget med hänvisning till den ekonomiska situationen. Uppdraget 
skickades tillbaka till styrgruppen med instruktion att fortsätta titta på möjligheterna 
för att inrätta ett ungdomens hus. Styrgruppen har sedan dess haft ett flertal möten i 
syfte att lösa uppdraget. Vid styrgruppens sammanträde den 2 oktober 2020 
redovisades det arbete som genomförts i syfte att hitta andra lokaler och det stod då 
klart att det centralt i Hässleholm inte fanns något alternativ vilket till en lägre 
kostnad än tidigare framtaget alternativ skulle kunna ställas i ordning till ett 
Ungdomens hus i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Av rapport 2021-01-26 från styrgruppen framgår att gruppen på anförda skäl anser 
att uppdraget från kommunfullmäktige bör utvidgas till att även medge att man 
tittar på alternativa lösningar. Detta kan exempelvis vara att inrätta en eller flera 
mötesplatser, mer eller mindre centralt, vilka genom sin organisation tillsammans 
ger möjlighet att arbeta med barn och unga ur ett övergripande perspektiv även om 
inte samtliga delar av utredningen kan omfattas. 

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2021, § 42 följande. 
Uppdraget för styrgruppen Matkan/Ungdomens hus ändras på så sätt det utvidgas 
till att även undersöka möjligheten att inrätta en eller flera mötesplatser för unga 
vilka till sin omfattning inte är att ses som ett fullskaligt Ungdomens hus samt inte 
behöver innefatta samtliga delar i tidigare presenterad utredning. Styrgruppen ska 
senast i juni månad redovisa till kommunstyrelsen. 

Styrgruppen har nu inkommit med redovisning av sitt uppdrag. Av den framgår i 
huvudsak följande. 

Markan 
Gruppen är överens om att det behövs en verksamhet för unga i västra delen av 
staden där nuvarande Markan är belägen, alltså T4-området. Diskussion har förts 
om verksamheten i framtiden ska bedrivas i Markan eller flyttas till 
matsalsbyggnaden och gruppen har enats om att bör satsa vidare på Markan. 
Lokalerna behöver renoveras, bland annat i form av brandskyddsåtgärder, och det 
bör ske i ett sammanhang tillsammans med en satsning på utemiljön och vissa 
ändringar inomhus. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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Kostnaden för renovering och ombyggnad (bilagorna 2 och 3 till styrgruppens 
rapport), 10 456 100 kr, finansieras inom tekniska nämndens befintliga 
investeringsbudget för reinvestering för åren 2021 och 2022, med fördelning 
1 000 000 kr 2021 och 9 456 100 kr. Kostnaden för "investering satsning 
verksamhet" och "Följdkrav m a a verksamhetsutveckling" (bilagorna 4 och 5 till 
styrgruppens rapport) , knappt 2 300 000 kr, som föreslås finansieras genom 
tillskott till tekniska nämndens investeringsbudget 2022, genom att beloppet arbetas 
in i Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 
Investeringen föreslås vara anslagstyp 1. 

Personalstyrkan behöver bemannas upp till 4-5 tjänster om verksamheten, vilket är 
tanken, ska bedrivas med fler aktiviteter i fler plan. 

Att driva verksamheten på föreslaget sätt innebär ökade personal- och 
driftskostnader jämfört med nu på 873 700 kr, därtill tillkommer 707 000 kr 
avseende ökad internhyreskostnad. Markans lokaler kommer att vara 
fardigrenoverade en bit in på 2022, vilket medför att de ökade personal- och 
driftkostnaderna kommer att få delårseffekt under 2022. 

Den ökade personal- och driftkostnaden på 873 700 kr föreslås tillföras kultur- och 
fritidsnämndens driftbudget genom att beloppet arbetas in i Strategisk plan 2022-
2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. För 2022 är delårsbeloppet 
373 700 kr och för 2023 är helårsbeloppet 873 700 kr. 

Den ökade internhyreskostnaden föreslås finansieras genom att kultur- och 
fritidsnämnden tillförs kompensation för ökade hyreskostnader med 707 000 
kronor per år, via reglering i lokalkostnadsbudgeten. 

Mötesplats Ljungdala 
Styrgruppen är överens om att mötesplatsen behöver finnas kvar och ha ett fortsatt 
integrationsuppdrag, och att ungdomsverksamheten behöver stärkas upp genom att 
resurser tillförs. Sålunda föreslås att personalresurserna ökas från 1,5 tjänst till 4 
tjänster. Den totala ökningen av personal- och driftskostnader beräknas till 
1 255 851 kr och föreslås finansieras genom att beloppet arbetas in i Strategisk plan 
2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 från och med år 2022. 

Det finns behov av investering i förråd på mötesplats Ljungdala, kostnad 100 000 
kr. Beloppet ska läggas till under ovannämnda "investering satsning verksamhet" 
under rubriken Markan, som då uppgår till totalt cirka 2 400 000 kr. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen godkänner 2021-08-11, § 139, styrgruppens redovisning av 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

uppdraget samt att styrgruppen med detta har slutfört uppdraget och upplöses. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Markan renoveras och byggs om i enlighet med vad som framgår 
nedan under "Beskrivning av ärendet". 

2. Mötesplats Ljungdala tillförs investering i förråd i enlighet med vad som 
framgår nedan under "Beskrivning av ärendet". 

3. Markan och mötesplats Ljungdala tillförs budgetmedel för personalresurser 
och driftkostnader i enlighet med vad som framgår nedan under 
"Beskrivning av ärendet". 

4. Ovannämnda åtgärder finansieras enligt följande. 

a) Ombyggnad och renovering av Markan, beräknad till 10 456 100 kronor 
enligt bilagorna 2 och 3 till styrgruppens rapport, genom ianspråktagande av 
medel avsatta för reinvestering i tekniska nämndens befintliga 
investerings budget med 1 000 000 kronor år 2021 och 9 456 100 kronor år 
2022. 

b) V erksamhetsutveckling med mera av Markan enligt bilagorna 4 och 5 till 
styrgruppens rapport samt förråd på mötesplats Ljungdala genom att 
2 334 000 kronor tillförs tekniska nämndens investeringsbudget för år 2022 
genom att beloppet arbetas in i Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 
och flerårsplan 2023-2024. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

c) Ökade personal- och driftkostnader, beräknade för närvarande till totalt 
2 129 551 kronor på helårsbasis, tillförs kultur- och fritidsnämndens 
driftbudget. 1 629 551 kronor arbetas in år 2022 och ytterligare 500 000 
kronor arbetas in år 2023 i Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024. 

d) Ökad internhyra genom att kultur- och fritidsnämnden tillförs 
kompensation för ökade hyreskostnader med 707 000 kronor per år, via 
reglering i lokalkostnadsbudgeten. 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Hanna Nilsson (SD), Lena Wallentheim (S), Agneta Olsson Enochsson (L), Lena 
Svensson (C), Karin Axelsson (M) och Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~Y1:t1 

23 (45) 



H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Skriftlig reservation från Folkets väl vid Kommunfullmäktiges möte 2021-08-30. 

Ärende 6: Utredning om Markan/Ungdomens hus. 

Folkets väl reserverar sig till förmån för vårt eget förslag som är att: 
• inrätta en central mötesplats för unga i Kulturhusets tomma lokaler i 

bottenplanet. 

• behålla Markan och dess verksamhet på nuvarande plats. 
• behålla Mötesplats Ljungdala på nuvarande plats. 

Denna linje har FV konsekvent drivit sedan 2018. Se bl.a. FV motion 2018-06-22 
samt FV pressmeddelanden 2018-06-15 och 2018-08-30. Se även FV skriftliga 
reservation vid KS 2021-02-03 och FV skriftliga yrkande i KF 2021-03-01. 

Styrgruppen för Ungdomens hus avvecklas nu. Det stödjer vi men anser inte att 
styrgruppen löst sin uppgift utan att den totalt misslyckats med det uppdrag 
den fick av Kommunfullmäktige 2018 och alltså därmed förslösat 3 miljoner 
kronor till ingen nytta. Ansvaret vilar särskilt tungt på styrgruppens ordförande 
Robin Gustafsson (KD) eftersom KF uppdrag till styrgruppen och 
projektledningen var att: 

Inrätta ett centralt beläget Ungdomens Hus i enlighet med utredningens 
förslag. 

Två Ungdomsambassadörer anställdes med huvuduppgift att samla in 
ungdomarnas uppfattning samt representera målgruppen (7500 ungdomar} i 
utredningen. Man intervjuade 492 unga i syfte att få fram vad de unga 
efterfrågade och hade behov av. Därtill genomfördes en 11 ideverkstad 11 på 
temat 11 Ett Ungdomens Hus11 • Totalt 26 ungdomar deltog i "lde'verkstaden 11 • 

I arbetet med utredningen ingick: 

• En processledare som anställdes för att leda projektet. 

• En politisk styrgrupp ledd av Robin Gustafsson (KO) samt med Joacim 
Fors (S) och Hanna Nilsson (SO). 

• En arbetsgrupp bestående av fem stycken förvaltningschefer. 
• En referensgrupp bestående av representanter från 

nämnderna, en administratör, ungdomsambassadörerna och 
projektledningen. 



Utredningen kom fram till att det fanns fyra alternativa vägar att gå. 

Satsa på: 
Alt 1: att göra Markan till Ungdomens Hus (UH). 
Alt 2: Markan och ett nytt centralt UH. 
Alt 3: ett nytt centralt UH och behålla en minskad/nischad Markan. 
Alt 4: ett centralt beläget UH och flytta Markans verksamhet dit. 

Alternativ 1 förkastades direkt av utredningen eftersom de unga 
hade varit tydliga med att de ville ha ett mer centralt läge för UH. 

2 

90 % av de 492 ungdomarna ville ha en central mötesplats och de var 
mycket tydliga med vad de ansåg som centralt. Det var mycket 
snävare än väntat. Utredningen skriver att med centralt menas 
området från den del av stationen som vetter mot stan i väster till 
Kyrkskolan i öster, från andra avenyn i söder till stadsparken i norr. 

Slutligen valdes därför alternativ 4, alltså ett nytt centralt beläget UH 
och Markans verksamhet skulle flyttas dit. Styrgruppen redovisade, 
trots detta, senare aldrig något alternativ inom det område som 
ansågs vara centralt utan tog fram andra alternativ varav tre stycken 
t.o.m. arkitektritades. Men Markan skulle alltså alltjämt flyttas, 
antingen till ett UH i norra delen av stadsparken eller till ett UH vid 
Tekniska skolan. Men så plötsligt vill ledande politiker nu ändå satsa 
på ett Ungdomens Hus i Markan på det perifera T4 området. 
Slutresultatet efter alla år är alltså nu att KF beslutat sig för att inte 
inrätta ett centralt beläget UH som man lovat ungdomarna. Alla års 
utredningar och miljonrullningar ledde alltså inte ens till en 
"tummetott" eftersom KF nu valt Alternativ 1, att göra Markan till 
Ungdomens Hus vilket ungdomarna och utredningen alltså förkastat. 

Folkets väl anser att de politiker som bär ansvar för detta 
misslyckande måste ställas till ansvar istället för att som nu tillåtas 
komma undan med att förneka och mörklägga den inkompetenta 

handläggningen och pengaru~llningen runt Ungdomens Hus. ::J:;-- j, /' / Björn Widmark, Folkets väl 
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§ 180 

Åtgärdsplaner från nämnder för en budget i balans 
2021 
Dnr: KLF 2021/503 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämndens begäran enligt punkt 1-3, 
beslutat den 24 juni, § 64 avslås. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Lars J ohnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 ska nämnderna 
under året redovisa fem ekonomiska uppföljningar. Nämnder och förvaltningar 
med underskott ska även redovisa åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige 
beslutade budgeten samt redovisa de verksamhetsmässiga och ekonomiska 
effekterna av dessa åtgärder. Tekniska nämnden, arbetsmarknadsnämnden, barn
och utbildningsnämnden och socialnämnden har uppmanats att lämna in 
åtgärdsplaner för prognosticerade underskott per den 30 april. Ekonomiavdelningen 
bedömer att inlämnade åtgärdsplaner är ofullständiga och föreslår att beslut fattas 
enligt ovanstående beslutspunkter. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-11, § 131, följande: 

1. Tekniska nämnden, arbetsmarknadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden har inte tagit fram en fullständig 
åtgärdsplan för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 
2021. Dessa nämnder ska därför omgående besluta om en åtgärdsplan för 
2021, i enlighet med vad som framkommer under beskrivning av ärendet. 
Atgärdsplanen ska även innehålla de verksamhetsmässiga och ekonomiska 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

effekter som åtgärderna kommer att ge. 

2. Nämndernas beslutade åtgärdsplaner för 2021 ska presenteras muntligt på 
kommunstyrelsen den 29 september 2021. Underlag som ska presenteras 
vid kommunstyrelsens sammanträde ska mailas till ekonomiavdelningen 
senast den 21 september 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Tekniska nämndens begäran enligt punkt 1-3, beslutat den 24 juni,§ 64 
avslås. 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
Berörda nämnder/ förvaltningar 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 181 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken, 
vattenskyddsområde Galgbacken 
Dnr: KLF 2021/383 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen i Skåne län hemställa om att 
länsstyrelsen till Hässleholms kommun överlåter den operativa tillsynen enligt 
miljöbalken över Galgbackens vattenskyddsområde i Hässleholms kommun (12FS 
2020:36), beslutat av länsstyrelsen den 1 december 2020 med diarienummer 513-
35238-2017. 

Beskrivning av ärendet 

Av miljö- och stadsbyggnadsnämndens handläggning framgår bland annat följande. 
Länsstyrelsen har den 11 december 2014 (dnr 504-24635-2014) fattat beslut om att 
överlåta tillsynen inom 17 vattenskyddsområden till kommunen, på begäran av 
kommunfullmäktige. Detta skedde också utifrån uppmaningar från länsstyrelsen om 
att kommunerna i större utsträckning skulle överta tillsynen för att i vissa fall 
undvika dubbelprövning inom vattenskyddsområden. Den 1 december 2020 fattade 
länsstyrelsen ett nytt beslut om vattenskyddsområde och -skyddsföreskrifter för 
Galgbackens vattentäkt (12FS 2020:36) samt upphävde tidigare beslut från 1971 
med ändring 1984. Området har alltså både nya gränser och nya skyddsföreskrifter. 
Mot denna bakgrund har länsstyrelsen utrett och gett besked om att det behövs ett 
nytt beslut om överlåtelse och en ny ansökan från kommunen. Nämnden finner det 
lämpligt att nämnden även fortsättningsvis utövar den tillsyn som nämnden under 
några års tid haft för vattenskyddsområdet Galgbacken. Nämnden har resurser, 
kompetens och erfarenhet av tillsynen och befinner sig nära geografiskt sett. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutar 2021-06-16, § 120, föreslå kommunfullmäktige besluta 
att hos Länsstyrelsen i Skåne län hemställa om att länsstyrelsen till Hässleholms 
kommun överlåter den operativa tillsynen enligt miljöbalken över Galgbackens 
vattenskyddsområde i Hässleholms kommun (12FS 2020:36), beslutat av 
länsstyrelsen den 1 december 2020 med diarienummer 513-35238-2017. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Hässleholm miljö AB 
Länsstyrelsen Skåne 

Kommunfullmäktige 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

Utdraget be styrkes 
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§ 182 

Översyn av valdistriktsindelningen inför 2022 års val 
Dnr: KLF 2021 /182 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige godkänner valnämn~ens förslag till delvis ändrad 
v-atkretsirn±eining. v0;\ct,.-,.+n\.<..T5,.-,d«.\C\,I'\~ / R&~ .... -\ 2.0'2.\-\\-10 \.. .~ . 

2. Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att fastslå förslaget. 

Yrkande 

Christer Caesar (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Av 4 kap 17 § vallagen (2005:837) framgår bland annat följande. 
Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns 
särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta fårre än 1 000 eller fler än 2 000 
röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta fårre än 300 röstberättigade endast om 
det finns synnerliga skäl. På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen 
besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen 
året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen skall hållas 

Valnämnden har gjort en översyn av valdistriktsindelningen i kommunen. Nämnden 
är av uppfattningen att antalet röstberättigade per distrikt bör ligga mellan 1 000 och 
1500. En anledning till detta är att om ett valdistrikt har mer än 1 500 
röstberättigade uppstår svårigheter för valdistriktets funktionärer att i rimlig tid bli 
klara med hanteringen av rösterna efter vallokalens stängning, inte minst eftersom 
andelen förtidsröster, vars hantering är tidsödande, har ökat i flera val. Genom 
ändringar justeras gränserna för vissa valdistrikt i enlighet med denna uppfattning 
och dessutom tillskapas två nya valdistrikt. 

Nämnden har på sammanträde den 26 november 2020 fattat beslut om ändringarna. 
Av protokollet och tillhörande kartbilagor framgår förändringarna. Förslaget har 
skickats på remiss till partiexpeditioner och gruppledare. Några synpunkter har inte 
inkommit. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

Kommunstyrelsen beslutar 2021-06-16, § 121, att föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut. 

1. Kommunfullmäktige godkänner valnämndens förslag till delvis ändrad 
valkretsindelning. 

2. Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att fastslå förslaget. 

Sänt till: 
Valnämnden 
Länsstyrelsen Skåne 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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§ 183 

Motion om fältarbetare 
Dnr: KLF 2021/46 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar följande motivering 
undertecknad Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD) : 

"Samhället och samhällsklimatet i vårt land har aldrig var så hårt och tufft som det 
är idag. Särskilt unga människor riskerar att tidigt hamna i kriminalitet och 
utanförskap. Man ser hur gängbildningar i yngre åldrar ökar och detta måste vi sätta 
in alla våra resurser för att motverka. 

Sverigedemokraterna ser våra faltarbetare som en viktig del i det förebyggande 
arbetet. Att vi i kommunen finns ute på plats där barn och unga finns och tidigt kan 
fånga upp de som riskerar att hamna snett eller fel i samhället. 

På grund av ovanstående yrkade Sverigedemokraterna bifall på motionen i sin 
helhet. D å vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet." 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD), Lena Nilsson (S) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sven Lundh (SD) och Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej." 

43 ja-röster och 17 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lars Johnsson (M) 

Lena Wallentheim (S) 

Johan Hammarqvist (C) 

Kenny Hansson (M) 

Björn Widmark (FV) 

Robin Gustavsson (KD) 

Joachim Fors (S) 

Lena Nilsson (S) 

Stefan Larsson (M) 

Magnus Åkeborn (V) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Kar in Axelsson (M) 

Irene Nilsson (S) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Christer Caesar (KD) 

Kristina Lind (M) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Marie Hult (L) 

Benny Petersson (S) 

Anita Peterson (V) 

Douglas Roth (M) 

Monica Ero (S) 

Ernst Herslow (FV) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Andreas Dahlberg {S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Torsten Nilsson (M) 

Connie Asterman {S) 

Lina Bengtsson {M) 

Ola Lindahl {S) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Arne J Persson (C) 

Margreth Segerstein {M) 

Allan Ljungqvist {FV) 

Maria Tennevi {KD) 

Kommunfullmäktige 

Justering 
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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 
2021-08-30 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Hanna Nilsson (SD) 

Ulf Berggren {SD) 

Sven Lundh (SD) 

Jerry Andersson {SD) 

Johan Peltonen {SD) 

Mats Andersson (SD) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Lars Klees (SD) 

Jonny Dolkow (SD) 

Arberesha Sabani {MP) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Karina Olsson {SD) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch {SD) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Dolores Öhman (MP) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 
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Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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Avstår 
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Kommunfullmäktige 

Ingrid Nyman (S) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Jonas Andersson (S) 

Tobias Vemmenby (L) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

43 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Arberesha Sabani och Dolores Öhman, båda Miljöpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige, i vilken de yrkar att "kommunfullmäktige beslutar om att 
återställa och finansiera fåltarbetare". 

Motionen har remitterats till socialnämnden, som den 20 april 2021, § 29, har 
beslutat följande. Socialförvaltningen har, som framgår av tjänsteskrivelsen, ett 
Förebyggandecentrum med en bred samverkan med andra. Socialnämnden ser att 
det är på detta sätt vi vill ta oss an de problem och insatser som beskrivs i 
motionen. Det är viktigt att det evidensbaserade arbetssättet får fortsätta och om 
möjligt förstärkas. Motionen bör avslås. 

Av socialnämndens utredning i ärendet framgår vidare följande. Den nuvarande 
verksamheten har målsättningen att uppnå bästa möjliga säkerhet och trygghet för 
alla kommuninvånare. Det har visat sig i tidigare organisationer att det är mycket 
resurskrävande att bedriva fåltarbete och att det finns mer stöd för att bedriva 
förebyggande arbete med ungdomar utifrån en gemensam läges bild och i 
samverkan med andra aktörer. Den samverkan de har utvecklat i kommunen 
behöver få fortsätta utifrån beskrivning. Socialtjänstens resurser har utgångspunkten 
i ett systematiskt effektivt och strukturerad modell för att ha ett kunskapsbaserat 
arbete med ungdomar. Detta är påbörjat och håller på att implementeras. För att 
detta ska ha framgång behöver det få fortsätta enligt planering. Den relativt 
nystartade verksamheten behöver tid att fortsätta att utvecklas enligt planering i 
samverkan med ReAgeras övriga samverkanspartners för att på sikt åter kunna ta 
ställning till en utökning av det uppsökande arbetet utifrån behoven. 

Vi kan inte bedöma att det blir några negativa konsekvenser för ungdomar och 
andra kommuninvånare genom att inte införa fåltarbete. Istället bör det pågående 
arbetet få fortsätta att stabiliseras och utvecklas. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Bedömning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

Mot bakgrund av socialnämndens uppfattning i frågan föreslås att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-16, § 124, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen ska avslås . 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Otryggheten ökar i samhället och brottsligheten oroar. Förbyggande arbete är 
minst lika viktigt som brotts bekämpning. Brottsförebyggande aktiviteter ingår i 
kommunens angelägenheter. I Hässleholms kommun har det förebyggande arbetet 
pausats i början av mandatperioden för att "spara pengar". Man tog bort bland 
annat fåltarbetarna. Man insåg snart att detta inte var en bra ide och inte heller en 
besparing. Socialförvaltningen och socialnämnden har startat ett arbete för att 
minska utanförskap hos ungdomar. Det ingår inte fåltarbetare i det nya arbetssättet. 
De menar att det finns ändringar i ungdomskultur och samhället som kräver nya 
arbetssätt som de hållbar på att testa. Miljöpartiet är nöjd med initiativet och 
avvaktar uppföljningen av resultat. Det kan komma att behövas fler resurser för 
utvecklingen och diskussionen av motionen visar att många partier i kommunen 
inser behovet och kan tänka sig att stödja och vid behov finansiera denna 
utveckling." 

Hanna Nilsson (SD) och Sven Lundh (SD) yrkar bifall till motionen. 

Robin Gustavsson (KD), Lena Wallentheim (S), Björn Widmark (FV) och Lena 
Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Sänt till: 
Socialnämnden 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

§ 184 

Redovisning av uppdrag kring samordnad 
fordonsorganisation 
Dnr: KLK 2019/469 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. En funktion för kommunövergripande fordonsamordning, bestående av 
tjänst som fordonssamordnare, inrättas inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde från 1 januari 2022. 

2. Budgetmedel på 1 380 000 kronor inarbetats i kommunstyrelsens budget 
från och med år 2022. Budget om 800 000 kronor avser tjänst som 
fordonsansvarig, 130 000 kronor och 450 000 kronor avser inköp av 
administrativt stödsystem och elektroniska körjournaler. 

3. Kommunstyrelsen ska från och med den 1 januari 2023 överta ansvaret för 
kommunens fordonsflotta, initialt avseende fordon upp till 3,5 ton där så är 
lämpligt. 

4. En styrgrupp bestående av fordonsansvarig på 
kommunledningsförvaltningen samt förvaltningscheferna för tekniska 
förvaltningen och omsorgsförvaltningen samt ekonomichefen leder det 
fortsatta genomförandearbetet. En arbetsgrupp bestående av sakkunniga 
inom de berörda förvaltningarna ska bistå styrgruppen med sakkunskap 
under genomförandefasen. 

5. Styrgruppen ska ta fram förslag på principer kring ekonomisk fördelning 
och dessa ska vara budgetberedningen ( ekonomiavdelningen) tillhanda 
senast 1 juni 2022. Styrgruppens utredning ska tydliggöra vilken 
finansieringsmodell som ska användas vid inrättandet av den samordnade 
fordonsorganisationen och vad det innebär för budgetomfördelning mellan 
berörda nämnder från och med år 2023. 

6. Styrgruppen ska gå igenom gällande reglemente och delegeringsregler som 
berör inrättande av ny organisation och dess ansvarsförhållande. Om 
nödvändigt ska styrgruppen presentera och föreslå ändring av desamma. 
Eventuellt förslag ska vara kansliavdelningen tillhanda senast 1 juni 2022. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

Kansliavdelningen ansvarar för vidare hantering. Nödvändig förändring ska 
senast vara beslutad och gällande från 1 januari 2023. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot besluten att avgöra ärendet idag och att 
avslå tilläggsyrkandet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet gällande 
tilläggsyrkandet. 

Yrkande 

Lars Johnsson (M), Ulf Berggren (SD) och Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ernst Herslow (FV) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och lämnar i andra 
hand följande tilläggsyrkande till punkt 5: "Kravet härvidlag är en minskad total 
fordonskostnad jämfört med idag, inberäknat de enligt punkt 2 tillskjutna 
budgetmedlen." 

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 kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner det bifallet. 

Slutligen ställer han tilläggsyrkandet till punkt 5 under proposition och finner att det 
har avslagits. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar 
ja. Den som vill bifalla detsamma röstar nej." 

43 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 14 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lars Johnsson (M) Ja Björn Widmark (FV) 

Lena Wallentheim (S) Ja Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Nej 

Nej 
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Johan Hammarqvist (C) 

Kenny Hansson (M) 

Robin Gustavsson (KD) 

Joachim Fors (S) 

Sven Lundh (SD) 

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) 

Kristina Lind (M) 

Mats Andersson (SD) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Marie Hult (L) 

Benny Petersson (S) 

Anita Peterson (V) 

Douglas Roth (M) 

Monica Ero (S) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Torsten Nilsson (M) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Lina Bengtsson (M) 

Ola Lindahl (S) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Arne J Persson (C) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Kommunfullmäktige 

Justering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

Ernst Herslow (FV) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Hanna Nilsson (SD) 

Ulf Berggren (SD) 

Jerry Andersson (SD) 

Johan Peltonen (SD) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Lars Klees (SD) 

Jonny Dolkow (SD) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Karina Olsson (SD) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 
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Avstår 

Avstår 

Avstår 
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Helena Malje (S) 

Jonas Andersson (S) 

Tobias Vemmenby (L) 

Totalt 
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Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har sedan tidigare, 2017-11-27, § 237 samt 2018-08-24, § 176 
(ärende KLK 2017 / 977), beslutat att ge kommunstyrelsen i utredningsuppdrag att 
återkomma med förslag på en koncerngemensam fordonsenhet. 

Uppdraget redovisades till kommunfullmäktige 2019-10-28, § 248, och 
kommunfullmäktige beslöt då att återremittera ärendet för en nulägesanalys samt 
kompletterande utredning kring de verksamhetsmässiga, miljömässiga och 
ekonomiska konsekvenserna. 

Flera alternativa lösningar har varit uppe för diskussion - allt från lösningar att hitta 
möjliga effektiviseringar med utgångspunkt från hur arbetet med den samlade 
fordonsflottan bedrivs idag, till lösningar med en mer fullskalig central 
fordonsenhet. Den inriktning som föreslås i detta ärende är att tekniska nämnden 
övertar det övergripande ansvaret för kommunens samlade fordonsflotta, initialt 
avseende fordon upp till 3,5 ton. 

Ärendet återremitterades från kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 juni 2021, § 
81, för att behandlas på ett berednings-AU. Den 23 juni 2021 avhandlades ärendet 
på berednings-AU där den politiska inriktningen blev att fordonsorganisationen ska 
inrättas på kommunledningsförvaltningen inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 
Den politiska inriktningen medför dock inga förändringar i den underliggande 
utredningen varför det inte görs någon ändring i beslutsförslaget. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-08-11, § 134, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. En funktion för kommunövergripande fordonsamordning, bestående av 
tjänst som fordonssamordnare, inrättas inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde från 1 januari 2022. 

2. Budgetmedel på 1 380 000 kronor inarbetats i kommunstyrelsens budget 
från och med år 2022. Budget om 800 000 kronor avser tjänst som 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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fordonsansvarig, 130 000 kronor och 450 000 kronor avser inköp av 
administrativt stödsystem och elektroniska körjournaler. 

3. Kommunstyrelsen ska från och med den 1 januari 2023 överta ansvaret för 
kommunens fordonsflotta, initialt avseende fordon upp till 3,5 ton där så är 
lämpligt. 

4. En styrgrupp bestående av fordonsansvarig på 
kommunledningsförvaltningen samt förvaltningscheferna för tekniska 
förvaltningen och omsorgsförvaltningen samt ekonomichefen leder det 
fortsatta genomförandearbetet. En arbetsgrupp bestående av sakkunniga 
inom de berörda förvaltningarna ska bistå styrgruppen med sakkunskap 
under genomförandefasen. 

5. Styrgruppen ska ta fram förslag på principer kring ekonomisk fördelning 
och dessa ska vara budgetberedningen ( ekonomiavdelningen) tillhanda 
senast 1 juni 2022. Styrgruppens utredning ska tydliggöra vilken 
finansieringsmodell som ska användas vid inrättandet av den samordnade 
fordonsorganisationen och vad det innebär för budgetomfördelning mellan 
berörda nämnder från och med år 2023. 

6. Styrgruppen ska gå igenom gällande reglemente och delegeringsregler som 
berör inrättande av ny organisation och dess ansvarsförhållande. Om 
nödvändigt ska styrgruppen presentera och föreslå ändring av desamma. 
Eventuellt förslag ska vara kansliavdelningen tillhanda senast 1 juni 2022. 
Kansliavdelningen ansvarar för vidare hantering. Nödvändig förändring ska 
senast vara beslutad och gällande från 1 januari 2023. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att de fyra första beslutspunkterna får följande ändrade 
lydelse. För övriga punkter föreslås ingen ändring. 

"Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. En funktion för kommunövergripande fordonsamordning, bestående av tjänst 
som fordonssamordnare, inrättas inom kommunstyrelsens ansvarsområde från 1 
januari 2022. 
2. Budgetmedel på 1 380 000 kronor inarbetats i kommunstyrelsens budget från 
och med år 2022. Budget om 800 000 kronor avser tjänst som fordonsansvarig, 130 
000 kronor och 450 000 kronor avser inköp av administrativt stödsystem och 
elektroniska körjournaler. 
3. Kommunstyrelsen ska från och med den 1 januari 2023 överta ansvaret för 
kommunens fordonsflotta, initialt avseende fordon upp till 3,5 ton där så är 
lämpligt. 
4. En styrgrupp bestående av fordonsansvarig på kommunledningsförvaltningen 
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samt förvaltningscheferna för tekniska förvaltningen och omsorgsförvaltningen 
samt ekonomichefen leder det fortsatta genomförandearbetet. En arbetsgrupp 
bestående av sakkunniga inom de berörda förvaltningarna ska bistå styrgruppen 
med sakkunskap under genomförandefasen." 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till Hanna Nilssons förslag. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Hanna Nilssons förslag och 
finner Hanna Nilssons förslag bifallet. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder 
K.ommunledningsförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 185 

Initiativärende om att revidera riktlinjer för 
lokalförsörjning i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021/275 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Joachim Fors (S) lämnade in ett initiativärende på kommunfullmäktige den 26 april, 
2021 om att revidera riktlinjerna för lokalförsörjning i Hässleholms kommun. Han 
anför följande: 

"Lokalförsörjnings processen i Hässleholms kommun har inte blivit bra. Fler 
förvaltningar som vi har pratat med känner sig överkörda i denna process, politiker 
oavsett nivå eller parti upplever att man inte har något inflyttande över dom lokaler 
som man behöver för att leva upp till det ansvaret som Kommunfullmäktige har 
angett som nämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadsnämnden är nog den nämnd 
som hittills blivit hårdast drabbad. Detta på grund av att lokalerna som man 
bedriver SFI i sades upp, utan att informera nämnden, utan att ha några andra 
lokaler som man ska flytta till och utan beslut i nämnden. Det gick nog "lite snabbt" 
som en tjänsteperson uttryckte det. Denna ordning kan vi inte ha i kommunen. Det 
måste finnas ett rejält politiskt inflyttande i lokalförsörjningsprocessen från 
nämnderna och ifrån kommunstyrelsen. Socialdemokraterna yrkar enligt följande: 

Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta följande: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera "Riktlinjer för 
lokalförsörjning i Hässleholms kommun" antagna den 25 mars 2019 § 
35. 

2. Att kommunstyrelsen reviderar riktlinjerna så att det blir ett politiskt 
inflytande för berörd nämnd/ styrelse. 

3. Att under uppdragets framtagande så får inga beslut rörande 
uppsägning av lokaler fattats utan att berörd nämnd har godkänt en 

•• • Il 

uppsagrung. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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På arbetsutskottets beredning den 12 maj 2021 kom politiken fram till att en 
framskrivning av ett ärende ska ske till kommunfullmäktige, avseende punkt tre i 
initiativframställan enligt ovan, i avvaktan på att de reviderade riktlinjerna blir 
beslutade av kommunfullmäktige. Revidering av nuvarande riktlinjer för 
lokalförsörjning i Hässleholms kommun har påbörjats och detta arbete förväntas att 
bli klart under 2021. 

Med anledning av vad som framkom på arbetsutskottets beredning föreslår 
ekonomiavdelningen att nuvarande "Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms 
kommun" kompletteras med följande övergångsbestämmelsen: 

I avvaktan på att "Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun" blir 
reviderade och beslutade av kommunfullmäktige får inga beslut avseende både 
avyttringar och anskaffningar av lokaler fattas, utan att berörd verksamhetsnämnd 
fått kännedom om detta samt fått en möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-08-11, § 135, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta övergångsbestämmelser avseende "Riktlinjer 
för lokalförsörjning i Hässleholms kommun", vilka framgår under beskrivning av 
ärendet, i avvaktan på att de reviderade riktlinjerna blir beslutade av 
kommunfullmäktige. 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
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Kommunfullmäktiges beslut om lokaleffektivisering 
2019,§179 
Dnr: KLF 2021/502 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Revisions- och rådgivningsföretaget EY har inkommit med en skrivelse angående 
kommunfullmäktiges budgetbeslut om lokaleffektivisering 2019, § 179 enligt 
följande: 

"I vår redogörelse för 2020 skrev revisorerna att man såg allvarligt på att arbetet 
med att realisera besparingen kommit igång först efter en kraftig fördröjning och att 
en plan för genomförande förelåg först efter att halva tiden för genomförandet 
passerat. Bristerna föranledde revisorerna att diskutera att rikta allvarlig kritik mot 
kommunstyrelsen i form av en anmärkning, men valde att avstå då arbetet kommit 
igång och att en del beslut fattats om avyttring av fastigheter och uppsägning av 
lokaler. Samtidigt betonade vi att revisionen kommer att även under 2021 följa 
utvecklingen noggrant. 

Även om resultatet för 2020 visade på ett historiskt högt överskott, behöver 
kommunen arbeta målmedvetet med effektiviseringar, då nämnder har visat på stora 
underskott under de senaste åren och inga strukturella förändringar har skett i 
kommunen eller omvärlden som pekar på att nämndernas driftsresultat kommer att 
förändras till det bättre. Vi vill också understryka att det finns ett symbolvärde i att 
kommunen faktiskt genomför beslut som leder till en kostnadseffektivare 
verksamhet. 

Vi vill med denna skrivelse uppmärksamma vår uppdragsgivare kommunfullmäktige 
på att effektiviseringen inte kommer att bli genomförd enligt beslutad tidplan och 
att det föreligger en betydligt ökad risk för att kommunen inte heller kommer nå 
målet under åren efter den utsatta tidsgränsen. I sammanhanget vill vi också 
understryka vikten av att målet tydliggörs avseende frågan om brutto- respektive 
nettobesparing. Det finns idag alltför många tolkningar av detta, vilket undergräver 
tydligheten i uppdraget för kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Genom kommunfullmäktiges beslut 210607 togs ett betydelsefullt steg för att 
verkställa beslutet från 2019 om en minskning av lokalkostnaderna med 27 milj kr 
under åren 2020-22. Vi vill dock återigen understryka otillräckligheten i detta 
avseende såväl omfattning som hastighet. Förslagets innehåll är dessutom av den 
karaktären att betydande svårigheter i dess förverkligande mycket väl kan uppstå 
under processen. Vi tänker i detta sammanhang på såväl uppdraget åt barn-och 
utbildningsnämnden att skapa ett gemensamt upptagningsområde för grundskolan i 
centralorten, som det återremitterade ärendet om facknämndernas roll i 
lokalförsörjningsprocessen. Kort sagt krävs ytterligare initiativ från främst 
kommunstyrelsens sida för att säkerställa beslutet om lokaleffektivisering från 2019. 
Om så inte kan ske bör kommunfullmäktige göra en översyn av 2019 års beslut". 

Med anledning av vad som framkommer i revisorernas redogörelse föreslås att 
kommunfullmäktige gör en översyn av 2019 års budgetbeslut om 
lokaleffektivisering genom att omfattning och hastighet ses över i samband med 
kommande budgetberedningsarbete inför Strategisk plan med budget 2022-2024. 

På frågan om lokaleffektviseringen på 27 mnkr avser en brutto- eller nettobesparing 
är svaret följande. Utgångsläget vid beräkningen har varit kommunens 
kostnadsmassa för fastigheter inför år 2020. För fastigheter där beslut tas om 
fastighetseffektivisering sker en avräkning mot kostnadsmassan. För nyinvesteringar 
som görs i fastigheter tillkommer ökade driftkostnader vilket ökar upp 
kostnadsmassan. Nyinvesteringarna påverkar inte lokaleffektiviseringen vilket 
medför att besparingen klassas som en bruttobesparing. Kommunfullmäktiges 
tolkning av att målet med lokaleffektivisering avser bruttobesparing kommer att 
tydliggöras i Strategisk plan med budget 2022-2024. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-08-11, § 137, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige gör en översyn av 2019 års budgetbeslut om 
lokaleffektivisering genom att omfattning och hastighet ses över i samband 
med kommande budgetberedningsarbete inför Strategisk plan med budget 
2022-2024. 

2. Kommunfullmäktiges tolkning av att målet med lokaleffektivisering avser 
bruttobesparing kommer att tydliggöras i Strategisk plan med budget 
2022-2024. 

Kommunfullmäktige 
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Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Revisions- och rådgivningsföretaget EY 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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