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Kallelse till kommunfullmäktige  

Måndagen den 23 maj 2022, kl. 15:30 
Röda salongen, Hässleholm Kulturhus 
 

I tur att justera: Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Ersättare:  Gustaf Karlström och Kenny Hansson 
Tid och plats för justering: Klockan 14:30 måndagen den 30 maj, kronhjorten stadshuset. 
 

Föredragningslista    

 Ärenden   

1. Information till fullmäktige om de helägda bolagens 
verksamheter utifrån ägardirektiv och framtidsplaner 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-09 
 

  

2. Frågor och interpellationer 

Inga handlingar  
 

   

3. Valärenden 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-10  
 

   

4. Anmälningsärenden 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-10 
 

   

5. Inlämnade motioner 

Handlingar  

 • Motion om att sluta blanda in sojafärs i omsorgstagarnas mat 
 • Motion om att utreda en utökning av antalet platser på  
   Montessori   
 • Motion om bilfritt centrum i Hässleholm 
 • Motion att upphäva beslut kf § 157, 2017-06-12 
 • Motion om att öka andelen svenska och närproducerade  
   livsmedel genom krav på gårdsbesök 
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6. Ny styrmodell i Hässleholms kommun  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-04-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-02-25 
 • Förslag till ny styrmodell 
 • Implementeringsplan - ny styrmodell 
 

  

7. Komplettering till bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-04-28 
 • PU protokoll 2022-03-17 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-03-10 
 • Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 

  

8. Digital strategi   

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-04-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-03-08 
 • Digital strategi 
 

  

9. Revidering av omsorgsnämndens reglemente  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-04-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-03-08 
 • Förslag till reviderat reglemente 
 • Förslag till reviderat reglemente med markerade ändringar 
 • Nu gällande reglemente 
 • Omsorgsnämndens protokoll med bilagor 
 

  

10. Revidering av taxor för felparkeringsavgifter  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-04-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-03-28 
 • Taxa för felparkeringsavgift med markerad ändring  
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11. Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för brandskydd i 
kommunens samtliga särskilda boenden   

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-04-28 
 • TN protokoll 2022-04-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-04-21  
 • TF tjänsteskrivelse 2022-04-19 
 • Sammanställning brandskydd och sprinkler 
 • ON protokoll 2022-04-20 
 • OF tjänsteskrivelse 2022-04-13 
 • KS protokoll 2022-03-02 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-02-24 
 • TN protokoll 2022-02-17 
 • KS protokoll 2022-02-02 
 • Hässlehem slutrapport 2021-12-14 
 • Kostnadsberäkning 
 

  

12. Motion om våldsförebyggande insatser  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-04-28 
 • PU protokoll 2022-03-17 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-03-09 
 • KF protokoll 2021-12-13 
 • Motionen  
 

  

13. Motion om omgående ta fram ett miljöprogram  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-04-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-11-10 
 • MSN protokoll 2021-10-27 
 • MSF tjänsteskrivelse 2021-10-01 
 • Motionen 
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14. Motion om policy för erbjudande av modersmålsundervisning  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-04-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-02-22 
 • BUN protokoll 2022-01-27 
 • BUF tjänsteskrivelse 2022-01-05 
 • Riktlinjer för modersmålsundervisning 
 • Kommunens styrdokument 
 • Motionen 
 

  

 
Kommunfullmäktige 
 

Douglas Roth (M) 
Ordförande 
 

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



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2022-05-09 KLF 2022/341 

      

  

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

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

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

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

Information till fullmäktige om de helägda bolagens 
verksamheter utifrån ägardirektiv och framtidsplaner 

  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 26 augusti 2019, § 211, ska de helägda 
kommunala bolagen en gång per år och bolag informera kommunfullmäktiges 
ledamöter, ersättare och åhörare om sina verksamheter utifrån ägardirektiv och 
framtidsplaner. Informationen ska lämnas på ordinarie sammanträde med 
fullmäktige.  

För år 2022 lämnas informationen den 23 maj. Följande hålltider planeras för 
presentationerna. 

15.30 - 15.50 Presentation Hässlehem AB 

15.50 - 16.10 Presentation Hässleholms Industribyggnads AB  

16.10 - 16.35 Presentation Hässleholm Miljö AB 

16.35 - 16.55 Presentation Hässleholms Fibernät holding AB 

 

Kansliavdelningen 

 

Louise Davidsson 

Kommunsekreterare 

Hässleholms 
kommun 



Re TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 
2022-05-10 
Rev. 2022-05-17 
 
 

 

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
0451-26 83 57 
louise.davidsson@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

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

Valärenden 
 
KLF 2022/274 
Val av huvudman till Snapphanebygdens Sparbank  
Snapphanebygdens Sparbank har inkommit med en anmodan om att Hässleholms 
kommun utser en ny huvudman för att ersätta Kennet Jacobsson (M) som fyller 
70 år 2022 och därför är skyldig att avgå. Sparbanken framför att de gärna ser att 
han ersätts av någon som bor i Vittsjö. Valet avser perioden till och med 
årsstämman 2023. Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2022, § 46, att 
bordlägga valet. 

Nominering  
Moderaterna nominerar Joakim Johnsson (M), Vittsjö. 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 
Louise Davidsson  
Kommunsekreterare 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 
2022-05-10  

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

 

 Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

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

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

 
KLF 2022/306-1 
Länsstyrelsens protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet. Länsstyrelsen anser att det generellt är god ordning i 
akterna, de är överskådliga och välskötta. Länsstyrelsen riktar dock kritik i tre 
ärenden och lämnar påpekanden i två.  
 

 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Louise Davidsson 
Kommunsekreterare 

Hässleholms 
kommun 



Motion 
·sluta blanda in sojafärs i omsorgstagarnas mar 

Till Kommunfullmäktige i Hässleholm 

2022-05-04 

Det har precis kommit till oss i Sverigedemokraterna Hässleholm att man i 
klimatsyfte blandar ut de äldres och omsorgstagarnas köttfärs med sojafärs. 
Detta är emot allt vi står för och vi menar att de äldre ska ha ordentlig mat utan att 
regeringens hysteri på klimatmål ska gå ut över de som byggt upp vårt land och 
de som är mest utsatta. 

Sverigedemokraterna yrkar på grund av ovanstående: 

- Att kommunens beslut att blanda ut omsorgstagarnas mat med sojafärs 
upphör med omedelbar verkan. 



Motion 
·utred en utökning av antalet platser på Montessorr 

Till Kommunfullmäktige i Hässleholm 

2022-05-04 

Under en längre tid har söktrycket på Montessoriskolan eskalerat vad gäller en positiv 
sökhistorik. 
Skolan har en nischad pedagogik som kompletterar kommunens traditionella skolor på ett bra 
sätt. 
Varje barn är unikt och har unika behov. Ingen vet detta bättre än barnens vårdnadshavare, 
som när de väljer Montessori för sina barn gör det av en anledning, anpassat för sina barns 
chanser till att få bli sitt bästa. 
Som det nu ser ut är efterfrågan större än antalet platser och ökande. En lösning kunde vara att 
utöka platserna på skolan. 

Nyss förändrade regler i turordningssystem och upptagningsområde som sverigedemokraterna 
röstade emot, har fått konsekvenser som upplevs mycket negativt av en grupp familjer som 
tidigt placerat sina barn i kö till Montessoriskolan. De barn som tidigare varit säkrade en plats 
på Montessoriskolan får inte längre en plats enligt de nya regler som nämnden fattat beslut om 
och som träder i kraft redan kommande läsår. Att införa en dispens för Montessoriskolan från 
de regler som börjar gälla läsåret 22/23 skulle kunna hjälpa många familjer genom att fasa in 
de nya reglerna under en begränsad tid . 

Sverigedemokraterna yrkar på grund av ovanstående: 

- Att berörd nämnd ska utreda möjligheter till att öka antalet platser på 
Montessoriskolan. 

- Att berörd nämnd utreder om en övergångstid kan implementeras med 
undantag från de regeländringar som givit upphov till uppkommen 
situation för barn i kö till Montessori är möjlig att genomföra. 



 

 

 
  

 
Motion bilfritt centrum i Hässleholm  
 
Hässleholm kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, arbeta och 
lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas. Hässleholms stad är en 
knutpunkt med goda kommunikationsmöjligheter till och från centrum. Det är både en styrka och ett 
hot för att behålla handel, då konkurrensen från andra städer, köpcentrum och e-handel är stark. 
Det finns ett bra basutbud av butiker och caféer där några är av unik lokal karaktär. Hässleholm har 
en unik stadskärna med ursprunglig gatustruktur, och ett torg anslutet till paradgatan Första avenyn. 
Här finns offentlig konst, detta är unikt för Hässleholm. 
 
Politikernas hattande i frågan om gestaltningen av Hässleholms centrum och försöka lösa problem 
i centrum med konstanta ombyggnationer leder inte utvecklingen framåt mot ett attraktivt centrum. 
Det moderna samhället kräver nytänkande, planering och åtgärder. 
 
Vägtrafiken orsakar buller och luftföroreningar och påverkar negativt upplevelsen i stadsmiljön. 
Biltrafik begränsar tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter i stadskärnan 
där utrymmet för olika trafikslag är begränsat. En bilfrizon är ett säkrare plats för äldre, barn och 
funktionsnedsatta. En bra plats för barnen är en bra plats för alla.  
 
Olika studier och kartläggningar visar på att införandet av en bilfrizon ökar attraktiviteten för ett 
område och leder till ökad omsättning i handel. Att införa en bilfrizon kräver ett genomtänkt plan vad 
gäller kollektivtrafik, bilparkering vid angöringspunkter, cykelparkeringar, mm.  
 
Man kunde införa ett bilfricentrum i Hässleholm i området mellan Järnvägsgatan, Tingshusgatan, 
Östergatan och Tredje Avenyn. Vattugatan kan vara ett lämpligt gång- och cykelstråk med 
anknytning till paradiset. Lokal kollektivtrafik skall fungera i ett bilfritt centrum. Järnvägsstationen på 
Magasinsgatan bör uppgraderas och det kan koppla ihop Magasinsgatan via Bryggaregatan och 
viaduktsrondellen. Befintliga tankar på parkeringshus i Hässleholm måste analyseras vidare. 
Taxistationen kunde flyttas till västra sidan. 
 
Näringslivet är av stor betydelse för ett levande stadsliv. Godstransporter och varuleveranser får inte 
glömmas bort vid införandet av bilfriazoner. Varuleveranser kan tillåtas trafikera bilfria områden 
exempelvis på förutbestämda tider. Dessa kan dock ske med fordon som är utsläppsfria. Likväl ska 
de boende kunna nå sina parkeringar vid bostäderna inom en bilfrizon.  
 
Med anledning av detta yrkar vi:  

 Att kommunfullmäktige ska besluta att berörda nämnder får i uppdrag att utreda och 
arbeta fram en plan för ett bilfritt centrum. 

 
Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP) 



 

Motion att upphäva beslut kf  § 157, 2017-06-12                 2022-05-23 

Bakgrund 
I kommunfullmäktige 2017-06-12, § 157 beslutades att ”fastställa föreliggande revidering av befintlig 
plan för utökning av VA-verksamhetsområden”. Hässleholms Vatten AB har som en följd av detta 
beslut till bland annat fastighetsägarna inom området Vitsippan 2020-01-15 meddelat (HVAB 
2020/14) att man fått i uppdrag att planera för VA-utbyggnad så att fastigheter i bland annat 
området Vitsippan ska kunna anslutas till allmän (kommunal) VA-försörjning. 
Eftersom fastigheterna i området Vitsippan redan har fungerande enskilda VA-anläggningar löper 
kommunen hög risk att i det nya rådande rättsläget tvingas backa från sitt beslut att tvångsansluta 
berörda fastigheter. I en motion till riksdagen 2019 (motion 2019/20:2977 av Edward Riedl (M)) 
anförs bland annat att det måste vara kommunen som ska bevisa att varje enskild anläggning inte 
håller måttet. Att tvångsansluta enskilda villaägare till kommunalt VA till kostnader på flera 
hundratusentals kronor mot deras vilja är inte rimligt om det finns billigare lösningar eller om det inte 
finns påvisat läckage. Miljönytta ska alltid stå i proportion till vad det kostar. Att tvinga villaägare till 
nya lösningar till stora kostnader utan påvisade läckage och att tvångsansluta till kommunalt VA när 

det finns billigare lösningar är orimligt.  
Detta rättstänkande har i två domar nu tillämpats. I en vägledande dom i Miljööverdomstolen (2021-
04-15 M447-20) skriver domstolen att även om det är verksamhetsutövaren som ska visa att hans 
anläggning fungerar tillfredsställande så måste tillsynsmyndigheten kunna ange vilka brister 
anläggningen har och ange i vart fall tecken på olägenhet som sammantaget kan medföra att 
anläggningen inte uppfyller dagens krav på rening och därför inte ska få användas.  
I en annan dom i Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt (dom 2020-12-21, mål nr M 4660-20) skriver 
domstolen att mer ingripande åtgärder än vad som behövs får inte tillgripas. För att ett föreläggande 
eller ett förbud enligt denna paragraf ska kunna ges krävs att en skada eller olägenhet har 
konstaterats. Föreläggandet ska också grundas på en individuell bedömning.  
Av dessa två vägledande domar framgår tydligt att det är tillsynsmyndigheten (i detta fall 
kommunen) som har bevisbördan. Kommunen måste alltså visa att varje enskild VA-anläggning inte 
fungerar enligt bestämmelserna innan man kan döma ut den och ersätta med kommunal anslutning. 
Att slå ut en fungerande anläggning för att istället ansluta till en kostsam kommunal anläggning som 
dessutom ännu inte existerar bryter också mot kravet på proportionalitet. Ett sådant förfarande 
torde dessutom bryta mot regelverkets krav på att hushålla med naturresurser. 

Slutsatser 
Fastigheterna inom området Vitsippan har alla idag fungerande och godkända såväl vatten- som 
avloppsanslutningar. Att tvångsansluta detta område till ett kommunalt VA-nät skulle innebära 
mycket höga kostnader för kommunen (bland annat beroende på svåra geologiska mark-
förhållanden) samt ett enormt resursslöseri i och med att fungerande VA-anläggningar helt i onödan 
skulle stängas ner. Dessutom skulle kommunen och dess inblandade bolag löpa en hög risk att i 
relevanta domstolar tvingas backa från beslut om utslagning av fungerande anläggningar till förmån 
för anslutning till egna, kommunala anläggningar. 
 
Mot bakgrund av ovanstående, yrkar Folkets väl 

 
att kommunfullmäktige upphäver beslut kf § 157, 2017-06-12.  
att kommunfullmäktige beslutar att berörd plan för utökning av VA-verksamhetsområde revideras 
genom utökning enbart till Barnens By, och där alltså stugområdet Vitsippan inte är inkluderat. 
 

Ernst Herslow, Folkets väl 
Ledamot kommunfullmäktige 



  
Motion till kommunfullmäktige 

Öka andelen svenska och närproducerade 
livsmedel genom krav på gårdsbesök 
Vår inhemska livsmedelsproduktion måste säkras, särskilt i vår 
oroliga nutid. 
Kommunen är en viktig konsument, och bör därför se över sina 
upphandlingskriterier för livsmedel för att förenkla för lokala 
producenter och därmed skapa en win-win-situation. 

I Ödeshög Kommun är ungefär 98 procent av köttet som serveras 
svenskt och 30 procent av allt som serveras är närproducerat. 
Nyckeln till framgången är att man ställt krav på att man ska 
kunna besöka gårdarna där maten produceras. 
Lantbrukarna ska även ha möjlighet att besöka skolor och 
äldreomsorg i kommunen för att berätta om sin produktion. 

Man hänvisar mycket till att skolinspektionen har slagit fast att 
skollunchen är en del av undervisningen, och leverantörerna blir en 
del av konceptet där livsmedel och pedagogik möts, menar 
man.  Satsningen på svenskt har kommunen gjort tillsammans med 
kommunerna Vadstena, Boxholm och Ydre. Kommunerna har tagit 
hjälp av LRF och Vreta Kluster för att hitta producenter i 
Östergötland.  

Enligt deras erfarenheter är det viktigt att tänka på vad man skriver 
i sin upphandling och försöka förenkla för de mindre 
producenterna.  De skriver inte in saker i upphandlingen som de vet 
gör att de mindre producenterna inte kan svara.  
I övrig använder man de kriterier som Upphandlingsmyndigheten 
tagit fram.  

Den ansvarige chefen menar att det även lett till ett roligare tänk.  

– ”Det är roligt när man säger till eleverna att det köttet vi serverar i 
dag kommer från den gården där borta och så kan man i stort sett 



peka på gården. Eller när producenterna kommer hit och berättar 
hur de gör med potatisen och eleverna kan ställa sina frågor.” 

Mot bakgrund av detta yrkar vi på att 

 Hässleholms kommun utreder om och hur upphandling av 
livsmedel kan ändras för att öka andelen närproducerat, genom 
att införa liknande kriterier som i exemplet från Ödeshög. 

 

 

Gustaf Karlström, Anders Edwall och Lena Svensson, Centerpartiet 
Hässleholm 

Med jordnära visioner  
vill vi skapa en grön och trygg vardag  

som ger kraft åt varje människa 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 71 

Ny styrmodell i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2022/129 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny styrmodell för Hässleholms 
kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att implementeringen av ny styrmodell i 
organisationen genomförs under 2022 och 2023 i enlighet med föreslagen 
plan. 

3. Kommunfullmäktige beslutar avsätta 200 000 kronor till 
kommunledningsförvaltningens driftbudget för informationsmaterial och 
kortfilm om nya styrmodellen och att detta finansieras från 
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader 2022. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande målstyrningsmodell för 
Hässleholms kommun antagen av kommunfullmäktige den 28 mars 2011, 
§ 24 upphör att gälla när föreliggande förslag träder i kraft. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande årshjul för planering och 
uppföljning antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25, § 21 upphör att 
gälla när föreliggande förslag träder i kraft. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens beslut från 2018-05-02, 
§ 116 att kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschef och 
ekonomichef ska genomföra dialogmöten två gånger om året med 
nämndernas arbets- eller beredningsutskott och deras förvaltningschef 
upphävs till förmån för nuläges-och resultatdialoger inom ramen för den 
nya styrmodellen. 

7. Citatrutorna i styrmodellen tas bort. 

Reservationer 

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

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

23 (46) 



H""ssl hotms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

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

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

2011 fattade kommunfullmäktige beslut om en målstyrningsmodell för Hässleholms 
kommun. Modellen kompletterades senare med ett årshjul för planering och 
uppföljning. I organisationen har modellen upplevts som svårtillgänglig och att det 
saknas en röd tråd från kommunfullmäktiges övergripande mål och inriktningsmål 
till nämndernas mål och utvecklingsarbete. I kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsplan 2020 fanns därför ett uppdrag att genomföra en översyn av 
nuvarande styrmodell och föreslå förändringar som skapar förutsättningar för ett 
mer förtroendefullt, systematiskt och effektivt samarbete mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner byggt på dialog, kompetens och professionalitet i 
tjänsteorganisationen. 

En projektgrupp bestående av representanter från förvaltningarna har arbetat med 
att ta fram ett förslag till en ny styrmodell. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-06, § 39, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny styrmodell för Hässleholms 
kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att implementeringen av ny styrmodell i 
organisationen genomförs under 2022 och 2023 i enlighet med föreslagen 
plan. 

3. Kommunfullmäktige beslutar avsätta 200 000 kronor till 
kommunledningsförvaltningens driftbudget för informationsmaterial och 
kortfilm om nya styrmodellen och att detta finansieras från 
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader 2022. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande målstyrningsmodell för 
Hässleholms kommun antagen av kommunfullmäktige den 28 mars 2011, 

Kommunstyrelsen 

'"''''"' 6 ~ Utdraget bestyrkes 

24 (46) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H'"ssl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 24 upphör att gälla när föreliggande förslag träder i kraft. 
5. Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande årshjul för planering och 

uppföljning antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25, § 21 upphör att 
gälla när föreliggande förslag träder i kraft. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens beslut från 2018-05-02, 
§ 116 att kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschef och 
ekonomichef ska genomföra dialogmöten två gånger om året med 
nämndernas arbets- eller beredningsutskott och deras förvaltningschef 
upphävs till förmån för nuläges-och resultatdialoger inom ramen för den 
nya styrmodellen. 

7. Citatrutorna i styrmodellen tas bort. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att de citatrutor som finns i styrmodellen ska tas bort. 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut under proposition och finner det 
bifallet. 

Ordförande ställer därefter yrkandet om att citatrutorna i styrmodellen ska tas bort 
under proposition och finner även det bifallet. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
HIBAB 
Hässleholm Miljö 
Hässlehem 
Hässleholms Fiber 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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1. Inledning – Medborgaren i fokus 
 
I det politiska uppdraget ingår att prioritera och styra resurser för att skapa största möjliga mer-
värde för dem som bor och verkar i kommunen. Styrmodellen fungerar som ett verktyg för att 
säkerställa att den politiska viljeyttringen får genomslagskraft i verksamheterna, att verksamhet-
erna håller en god kvalitet och att en god ekonomisk hushållning säkras i hela organisationen. 
Med andra ord hjälper styrmodellen till att hålla ihop delarna och skapar en röd tråd från den 
politiska visionen till det dagliga arbetet som utförs för medborgarna i kommunens olika verk-
samheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

En förutsättning för att styrningen ska fungera är att förtroendevalda och tjänstepersoner är 
medvetna om de olika perspektiv som behandlas parallellt i kommunen. Först och främst det 
lagstadgade välfärdsuppdraget som innebär service och tjänster till dem som bor i kommunen. 
Välfärdsuppdraget innebär lagreglerade åtaganden som att erbjuda invånarna skola, socialtjänst 
och samhällsplanering, tillsyn av olika slag mm. Det lagreglerade åtagandet kommer från staten 
eller regleras på kommunnivå. I välfärdsuppdraget ingår även frivilliga åtaganden som rör till ex-
empel förenings- och kulturliv, friluftsaktiviteter eller vilka olika former av öppna verksamheter 
som kommunen står för. Förutom välfärdsuppdraget ska kommunen arbeta för att skapa goda 
förutsättningar för utvecklingen av Hässleholms kommun som en geografisk plats och handlar 
bland annat om att skapa ett bra företagsklimat, bidra till en levande landsbygd, en hållbar ut-
veckling av staden och stationsorterna. De olika perspektiven är ömsesidigt beroende av 
varandra. Hög kvalitet i de tjänster och den service som kommunen erbjuder kan medföra att 
fler vill bosätta sig i kommunen likaväl som ett gott företagsklimat och många arbetstillfällen 
kan medföra att fler vill arbeta och leva i kommunen.  
 

1.1 Tillit i styrning och ledning  

 

Genom att skapa förtroende och bygga goda relationer skapas tillit i organisationen som i sin tur 
bidrar till att vi kan utveckla- och leverera god service till de som bor och verkar i Hässleholms 
kommun. Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner 
och mellan chef och medarbetare samt i mötet med medborgare, företag, föreningar och organi-
sationer. För att styrningen ska få önskad effekt krävs att politiker och tjänstepersoner kan se 
helhetsperspektivet och samverka för att skapa så god kvalitet som möjligt. Helhetsperspektivet 
fås genom att skapa en gemensam förståelse för det övergripande uppdraget som kommunen 
har utifrån lagstiftning, reglemente, ägardirektiv och politiska mål, att inte fastna i ”stuprörs-
tänk” och enbart utgå ifrån den egna nämndens/förvaltningens eller bolagets uppdrag. Varje 
verksamhet i kommunen bidrar till ett större sammanhang med fokus på dem som bor och på 
olika sätt verkar i Hässleholms kommun. Det innebär också att kommunen som organisation 
behöver vara lyhörd för behov och upplevelser hos medborgarna och ta tillvara såväl invånarnas 
som medarbetarnas förmågor och engagemang. Förutsättningarna för detta skapas genom att 
styrningen utgår från att nämnder, förvaltningar och bolag tar ansvar för sitt uppdrag och ges 
handlingsutrymme att skapa de bästa lösningarna utifrån det uppdraget. 
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Att ta ansvar för uppdraget innebär att identifiera utmaningar och möta dem genom att sätta 
mål och prioritera. Återkommande dialoger är en nyckel för att lyckas med detta arbete och för 
att skapa förtroende för varandras uppdrag och ansvar, men också för att skapa det gemen-
samma helhetsperspektivet och kunna arbeta i den riktning som politiken vill att kommunen ska 
utvecklas. 

Styrmodellen bidrar med struktur och verktyg för att skapa ett tillitsfullt samarbete mellan tjäns-
tepersoner och förtroendevalda. Grunden för ett tillitsfullt samarbete är en ömsesidig respekt 
för varandras roller och ansvar.  
 

2. Så styrs Hässleholms kommun  
 
Hässleholms kommun är en politiskt styrd organisation. De förtroendevalda har genom val fått 
mandat att företräda invånarna och ansvarar därmed för service och tjänster som levereras till 
dem som bor och verkar i Hässleholm.  

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret 
för kommunens verksamheter och utveckling. Kommunfullmäktige beslutar om frågor av prin-
cipiell karaktär och större vikt som till exempel budget och skatt. Kommunfullmäktige bestäm-
mer hur den politiska organisationen ska se ut och beslutar om reglementen som fastställer vil-
ket uppdrag och ansvar som kommunstyrelsen och nämnderna har.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för verksamheternas utveckling och ekonomiska ställ-
ning. Ansvaret innebär att kommunstyrelsen har en: 

• ledningsfunktion – leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt den kommunala verksamhet 
som bedrivs i bolagsform, i stiftelser och kommunalförbund.  

• styrfunktion – utövar en samordnad styrning och leder arbetet med att ta fram styrdoku-
ment 

• uppföljningsfunktion – följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Följer löpande och i samråd med nämnderna upp fastställda mål 
och återrapporterar till kommunfullmäktige. Rapporteringen sker i årsredovisning, må-
nadsuppföljningar och delårsrapport samt redovisning av intern kontroll.  

Nämnder 
Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas i kommunen och utser dess leda-
möter. Nämndernas grunduppdrag formuleras utifrån både statliga och kommunala styrdoku-
ment och beskriver vilken verksamhet som avses, vad den ska göra och för vem. Utifrån sitt an-
svarsområde svarar nämnderna för det löpande arbetet inom sin verksamhet, beslut som rör 
verksamhetsområdet samt bereder ärenden till kommunfullmäktige. 
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Förvaltningar 
Till kommunstyrelsen och respektive nämnd finns en förvaltning knuten. Förvaltningen består 
av tjänstepersoner som har i uppdrag att bedriva den löpande verksamheten inom ramen för 
nämndens ansvarsområde samt leda och verkställa fastställda beslut inom nämndens ansvarsom-
råde, utreda och bereda ärenden till nämnd och kommunfullmäktige. 

Revision 
Revisorerna har till uppgift att granska och pröva all verksamhet som nämnder, styrelsen och 
kommunfullmäktige ansvarar för. Granskningen innebär att revisorerna prövar om verksam-
heten drivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån mål, riktlinjer och lagar och andra föreskrifter. De 
granskar även om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig inom 
nämnder och styrelse. Kommunfullmäktige väljer nio revisorer för mandatperioden och bland 
dessa utses lekmannarevisorer till de kommunala bolagen.  

Kommunala bolag  
I Hässleholms kommun drivs vissa verksamheter i helägda kommunala bolag på kommunfull-
mäktiges uppdrag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för bolagen som främst 
styrs via bolagsordning, bolagspolicy, ägardirektiv samt de kommunala styrdokument som gäller 
för bolagets verksamhet. 
 

2.1 Resursfördelning  

 
Kommunens resurser är begränsade och ska användas effektivt. Enligt kommunallagen ska 
kommunen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår) som innefattar såväl 
verksamhet som ekonomi. Budgeten ska också innehålla en ekonomisk plan för kommande tre 
år. Budgetåret räknas som periodens första år. Det kommunövergripande budgetdokumentet i 
Hässleholms kommun kallas Strategisk plan med budget och flerårsplan och innehåller förutom den 
ekonomiska fördelningen även kommunfullmäktiges strategiska utmaningar med tillhörande 
mål.  

Det finns antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämnings-
reserven i kommunen samt för investeringar.  

Resursfördelningsmodell  
Resursfördelningsmodellen ligger till grund för fördelning av resurser från kommunfullmäktige 
till nämnderna. För de större nämnderna med volymbaserade verksamheter, till exempel skola 
och äldreomsorg, används en resursfördelningsmodell som utgår från den förväntade befolk-
ningsutvecklingen i kommunen. Övriga nämnder vars verksamheter inte har en tydlig koppling 
till befolkningsutvecklingen anslagsfinansieras.  

I juni varje år fattar kommunfullmäktige beslut om den ekonomiska tilldelningen till nämnder 
och styrelse i strategisk plan med budget med flerårsplan för de kommande tre åren. Den strate-
giska planen innehåller bland annat: 
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• Vision för Hässleholms kommun 
• Ekonomisk analys/förutsättningar  
• Strategiska utmaningar med tillhörande mål 
• Drift- och investeringsbudget  
• Ekonomistyrningsprinciper och övriga budgetregler  
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3. Hässleholms kommuns styrmodell  

 

3.1 Roller i styrmodellen  

 

 

Styrmodellen utgår ifrån att förtroendevalda och tjänstepersoner har olika roller som samspelar i 
modellen. Ömsesidig respekt för dessa roller är en förutsättning för att skapa tillit och hand-
lingsutrymme för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner. Förtroendevalda ansvarar för vad 
som ska göras, varför det ska göras samt när det ska göras för att Hässleholms kommun ska ut-
vecklas i riktning mot visionen. I begreppet vad, varför och när-frågor ingår bland annat att besluta 
om strategiska områden, mål, policy, riktlinjer och planer, formulera uppdrag samt följa upp och 
utvärdera kommunens verksamheter. Tjänstepersonerna i organisationen som arbetar i förvalt-
ningarna svarar på hur de förtroendevaldas beslut och målsättningar ska genomföras. Hur och 
vem-frågor består av ansvar för att leda och verkställa fattade beslut, att samordna arbetet inom 
de strategiska områdena, att utreda och lägga fram förslag och presentera underlag till politiska 
beslut och målarbetet samt rapportera och analysera resultat för uppföljning och utvärdering. 
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3.2 Struktur 

Politisk styrning handlar om att säkerställa att den politiska viljeyttringen får genomslagskraft i 
verksamheterna och att bestämma kommunens riktning framåt. Styrmodellen är ett verktyg för 
detta.  

 
 

3.2.1 Vision 

Visionen beskriver hur det ska vara i Hässleholm i framtiden och pekar ut riktningen för hela 
kommunkoncernens utvecklingsarbete. Visionen är långsiktig och sträcker sig minst tio - femton 
år framåt i tiden. Kommunfullmäktige fattar beslut om visionen.  

3.2.2 Strategiska utmaningar med tillhörande mål  

För att nå visionen måste politiken ha kunskap om de förutsättningar, möjligheter och utma-
ningar som Hässleholm står inför de kommande åren. Utifrån helhetsbilden och nuläget priori-
terar politiken vad kommunen ska fokusera på under mandatperioden. Prioriteringarna samlas i 
ett mindre antal strategiska utmaningar som gäller för fyra år i taget. Till varje utmaning kopplas 
högst två övergripande mål som kommunkoncernen tillsammans ska arbeta för att nå. Målen 
ska formuleras som effekter och ha ett medborgarperspektiv.  

3.2.3 Nämndplan med utvecklingsmål och internbudget  

Efter att kommunfullmäktige fastställt de strategiska utmaningarna med tillhörande mål har 
nämnderna i uppdrag att värdera och analysera hur nämnden kan bidra till att målen inom de 
olika utmaningarna uppfylls och sätta utvecklingsmål för detta arbete. Nämnderna sätter även 
utvecklingsmål utifrån sitt grunduppdrag som finns reglerat i nämndens reglemente. Nämnder-
nas mål benämns utvecklingsmål för att de inte ska blandas samman med arbetet som redan 
idag sköts i den dagliga driften av verksamheten. Genom nuläges- och omvärldsanalys som 
grund kvalitetssäkrar nämnderna sitt grunduppdrag och identifierar brister och avvikelser samt 
behov av utveckling för att leverera en ännu bättre verksamhet till medborgarna. Utifrån detta 
underlag tar politiken beslut om vilka mål som behövs för att leda utvecklingen framåt. Målen 
ska formuleras som effekter eller resultat och inte som aktiviteter och kan vara kortsiktiga (1 år) 
eller sträcka sig över en längre period (2–4 år). För att målen ska få fokus och prioriteras i verk-
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samheten bör de vara få till antalet. Utvecklingsmålen har även en koppling till nämndens in-
terna resursfördelning och därför fastställer nämnderna nämndplan och internbudget vid samma 
tillfälle.   

3.2.4 Verksamhetsplan  

Utifrån nämndens mål, de ekonomiska förutsättningarna och nulägesanalys av verksamhetsom-
rådet tar förvaltningen fram en verksamhetsplan. Planen beskriver hur verksamheten ska arbeta 
i riktning mot nämndens utvecklingsmål och svarar på hur målen ska uppfyllas. Verksamhetspla-
nen är förvaltningens verktyg i utvecklingsarbetet och därför kan aktiviteter revideras eller bytas 
ut under året.  
 

3.3 Strategiskt arbete inom kommunkoncernen 

För att styrningen ska få genomslagskraft och bidra till utveckling framåt krävs att hela kom-
munkoncernen arbetar strategiskt. När politiken har beslutat om strategiska utmaningar för 
mandatperioden måste organisationen arbeta tillsammans för att driva Hässleholms kommun 
framåt. Bilden illustrerar utvecklingsarbetet som sker såväl i nämnderna som på strategisk nivå 
där kommunens ledningsgrupp under ledning av kommundirektören styr och samordnar arbe-
tet. Förvaltningar och bolag utgår från sina uppdrag men bidrar också till hela kommunens ut-
veckling. Ledningsgruppen har därför en strategisk funktion att identifiera mellanrummen mel-
lan uppdragen där samarbete krävs för att utveckling ska ske.  
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4. Planering och uppföljning  
 

4.1 Planering  

Den politiska planeringen omfattar prioritering av strategiska utmaningar med mål och faststäl-
lande av drift- och investeringsbudget för Hässleholms kommun.  
 
I mars bjuder kommunstyrelsen in nämndernas arbetsutskott och förvaltningschefer till en nulä-
gesdialog där dialog om nuläget och identifierade utmaningar i nämndernas verksamheter förs. 
Dialogen fungerar också som ett underlag i politikens arbete med att prioritera och sätta mål.  

I juni beslutar kommunfullmäktige om inriktning och ekonomisk tilldelning i drift- och investe-
ringsbudgeten (Strategisk plan med budget och flerårsplan).  

Under våren och hösten bjuder kommunstyrelsens arbetsutskott in de helägda bolagen till en 
dialog om ägardirektiven och de strategiska utmaningarna som prioriterats för mandatperioden.  

I november fastställer nämnderna nämndplan med utvecklingsmål och internbudget. I samband 
med detta tar förvaltningen fram sin verksamhetsplan.  
 

4.1.1 Från omvärldsanalys till nulägesanalys  

Planeringen innebär att nämnder/förvaltningar bidrar till att ta fram analysunderlag och att det 
förs regelbundna dialoger mellan kommunstyrelsen och nämnderna samt mellan- och inom 
kommunens förvaltningar och med de kommunala bolagen.  

Omvärldsanalys  
Omvärldsanalysen är en del i planeringen och ska stötta organisationen att få syn på föränd-
ringar, möjligheter och utmaningar som kan påverka såväl nämndernas grunduppdrag som arbe-
tet mot den gemensamma visionen. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att ta fram en 
övergripande omvärldsanalys som belyser trender, förändringar i attityder och andra faktorer 
som kan påverka Hässleholms kommuns utveckling. Förvaltningarna använder omvärldsana-
lysen och kompletterar den med ett verksamhetsnära perspektiv.   

Nulägesanalys  
Nulägesanalysen är en viktig pusselbit i planeringen för såväl förtroendevalda som tjänsteperso-
ner. Genom att ha bra koll på nuläget i våra verksamheter är det lättare att identifiera vilka utma-
ningar och möjligheter som kommunen står inför. Analysen görs i förvaltningarna för att pla-
nera verksamhet men blir också som ett underlag för att kunna ta fram relevanta handlingsvägar 
och aktiviteter. För att kunna genomföra analysen krävs att verksamheten följer upp relevanta 
resultat, diskuterar dem samt kartlägger orsaker och samband. Analysen utgår dels ifrån nämn-
dernas grunduppdrag, dels från de utvecklingsmål som politiken beslutat om.  

Nulägesdialog  
De viktigaste slutsatserna från förvaltningarnas omvärlds- och nulägesanalys sammanfattas i en 
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nulägeskarta som årligen presenteras för respektive nämnd. Inför budgetupptakten varje år bju-
der kommunstyrelsen in nämndernas arbetsutskott och förvaltningscheferna till en nulägesdia-
log som utgår ifrån nulägeskartorna och fungerar som ett underlag i politikens arbete med att 
prioritera och sätta mål. Nulägeskartorna innehåller: 

• En samlad analys av nämndens nuläge 
• En samlad bild av behoven hos medborgarna som verksamheten möter 
• Verksamhetens resultat 
• Verksamhetens största utmaningar 
• Nyckeltal 
• Trender och förändringar i omvärlden och vad de får för konsekvenser för verksam-

heten   
  

4.2 Uppföljning 

Uppföljning görs genom att verksamhet, mål och ekonomi följs upp och analyseras i nämnderna 
och de kommunala bolagen.  

Månadsrapporter 
Tre gånger om året, per den sista februari, april och oktober, lämnar nämnderna en månadsupp-
följning med ekonomisk prognos för helåret till kommunstyrelsen.  

Om någon nämnd eller styrelsen prognosticerar avvikelse mot budgeten så ska nämnden fatta 
beslut om en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen sammanställs i samband med årets första uppföljnings-
tillfälle. Planen kan revideras under året om prognosen förändras. Syftet med planen är att tyd-
liggöra vilka effekter åtgärderna i planen får på verksamheten och för ekonomin. Åtgärdsplanen 
ska sträcka sig över innevarande och kommande år för att få en långsiktighet i de åtgärder som 
planeras men också för att få en tydlig bild över delårs- och helårseffekterna.  

Delårsrapport   
Delårsrapporten avser perioden januari – augusti och innehåller en kommunövergripande redo-
visning av verksamhetsutveckling och ekonomiska resultat hittills under året. Delårsrapporten 
innehåller uppföljning och analys av verksamheten hos nämnder och bolag utifrån strategiska 
utmaningar, mål, budget, utfall och helårsprognos. Delårsrapporten beslutas i nämnder och bo-
lagsstyrelser och fastställs av kommunfullmäktige i oktober. Delårsrapporten granskas av kom-
munens revisorer.  

Resultatdialog 
I samband med delårsbokslutet bjuder kommunstyrelsens arbetsutskott in nämndernas arbetsut-
skott och förvaltningscheferna till en dialog utifrån prognosen som presenterats i delårsbokslu-
tet. Fokus för dialogen är också kommunens strategiska utmaningar och pågående arbete för att 
nå de övergripande målen. Avvikelser och eventuellt nya utmaningar lyfts och diskuteras i detta 
forum.  
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Årsredovisning 
Årsredovisningens innehåll motsvarar delårsrapporten men omfattar hela året. Årsredovisningen 
innehåller nämndernas verksamhetsberättelser där utvecklingsmålen och det ekonomiska utfallet 
för helåret följs upp. De kommunala bolagen redovisar också verksamhetsberättelse och resul-
taträkning för året. Måluppfyllelsen och arbetet med de strategiska utmaningarna för året redovi-
sas på koncernnivå. Kommunfullmäktige beslutar om årsredovisningen som också granskas av 
kommunens revisorer.  

Bolagsdag och dialog  
Under tidig vår bjuder kommunstyrelsen in de kommunala bolagen till en dag då de redovisar 
verksamhet och resultat utifrån årsredovisningen.   

En gång under våren och en gång under hösten bjuder kommunstyrelsens arbetsutskott in bola-
gen till ett dialogmöte. Dialogerna utgår bland annat ifrån bolagens arbete utifrån ägardirektiven 
och kommunens strategiska utmaningar.  

Intern kontroll 
Intern kontroll är en del av nämndernas arbete med kvalitetssäkring. Med intern kontroll menas 
de insatser som görs för att säkerställa att arbetsmoment och processer för ekonomi, planering, 
genomförande, rapportering, uppföljning och utvärdering inom organisationen fungerar. Att 
riktlinjer och rutiner efterlevs.  

Varje nämnd utgår ifrån sina huvudprocesser och tar fram interna kontrollplaner genom att en 
risk- och väsentlighetsanalys görs av de huvudsakliga arbetsmomenten som ingår i nämndens 
uppdrag. Analysen kompletteras med en granskningsrapport som innehåller resultatet av föregå-
ende års interna kontroll.  

Det finns särskilda riktlinjer i kommunen för arbetet med intern kontroll.  

Revisionsberättelse 
Varje år lämnar revisorerna en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen 
redogör de för resultaten av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de anser att an-
svarsfrihet ska beviljas eller inte för de förtroendevalda som finns i kommunstyrelsen och nämn-
derna. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i bolagen – via gransk-
ningsrapport och revisionsberättelse.  
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4.3 Årshjulet 

Kommunens årshjul illustrerar när under året de olika delarna i planeringen och uppföljningen 
ska genomföras. 

 

 
 
 

5. Verksamhetsstyrning  
Verksamhetsstyrning beskriver hur förvaltningarna styr arbetet för att lyckas med grunduppdra-
get och nå de utvecklingsmål som nämnden fattat beslut om för verksamheten.  
 

5.1 Från nämndplan till förvaltningens verksamhetsplan 

Utifrån nämndens utvecklingsmål, de ekonomiska förutsättningarna samt omvärlds- och nulä-
gesanalysen tar förvaltningen fram en verksamhetsplan med aktiviteter som syftar till att nå den 
önskade utvecklingen. Verksamhetsplanen svarar med andra ord på hur nämndens utvecklings-
mål ska uppfyllas.  

Arbetet med att ta fram verksamhetsplanen utgår ifrån: 

• Vårt uppdrag – varför finns verksamheten och för vem finns den till? 
• Vad ska vi uppnå? – utifrån nämndens utvecklingsmål 
• Vad behöver vi göra? – De aktiviteter som ska prioriteras i syfte att nå dit vi vill.  
• Vad planerar vi för långsiktigt?  

J

Kommunfullmäktige

Nämnd

Verksamhetsberättelse 
och intern kontroll

Budgetunderlag

Månadsrapport

Dialog - nulägesanalys

Bolagsdag 

Årsredovisning

Strategisk plan med 
budget 

Delårsrapport

Dialog –
resultatuppföljning

Nämndplan med 
internbudget

• • • • • • • • • 
• 

• • 
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För att kunna ta fram relevanta aktiviteter till verksamhetsplanen behöver verksamheterna inom 
förvaltningen föra en dialog om uppdraget, utvecklingsmålen och vilka aktiviteter som är aktu-
ella att fokusera på. Likaså följs verksamhetsplanen löpande upp på arbetsplatsträffar under året.  
 

5.2 Arbetet med omvärld- och nulägesanalys  

Omvärldsanalys hjälper till i arbetet att förstå vad som påverkar verksamhetens förutsättningar 
utifrån. Genom att vara medvetna om trender som präglar samhällsutvecklingen är vi bättre rus-
tade att möta de utmaningar verksamheten står inför. Kommunledningsförvaltningen ansvarar 
för att ta fram en övergripande omvärldsanalys som belyser trender, förändringar i attityder och 
andra faktorer som kan påverka Hässleholms kommuns utveckling. Förvaltningarna kan sedan 
använda denna och komplettera med ett verksamhetsnära perspektiv.  För att kunna lägga upp 
arbetet i riktning mot målen behöver vi ha koll på förutsättningar, möjligheter och utmaningar 
som förändringar i omvärlden medför. En heltäckande bild av förutsättningarna fås dock först 
när nuläget i verksamheterna analyserats. Genom att ha bra koll på nuläget blir det lättare att 
identifiera vilka utmaningar och möjligheter som förvaltningen/verksamheten står inför. Ana-
lysen görs i förvaltningarna för att planera verksamhet men också som ett underlag för att kunna 
ta fram relevanta aktiviteter som leder i riktning mot målen. För att kunna genomföra analysen 
krävs att verksamheten följer upp relevanta resultat, diskuterar dem och kartlägger orsaker och 
samband. Därefter kan man börja dra slutsatser om vad som ska förbättras eller förändras och 
hur det ska gå till.   
 
Vissa delar av nulägesanalysen sammanfattas i en nulägeskarta som används i dialogen med poli-
tiken. I nulägeskartan finns de delar som är relevant för politiken i deras arbete och blir ett un-
derlag när de ska ta fram utvecklingsmål för nämnden.   
 
Exempel på frågor att använda i nulägesanalysen: 

• Vad ligger bakom resultatet/siffran? 
• Är vi nöjda med resultatet? 
• Har det skett någon förändring av resultatet över tid? 
• Hur står sig resultatet i jämförelse med andra? 
• Vad vet vi om orsakerna till resultatet? 
• Behöver vi förändra något utifrån resultatet? 
• Vad vet vi om kommande förändringar och trender? Hur påverkar de vår verksamhet? 
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5.3 Styrande dokument  

Förutom målen i styrmodellen finns ett antal styrdokument som alla verksamheter är skyldiga att 
följa. Styrdokumenten har olika karaktär och reglerar ramar och gemensamma förhållningssätt 
för verksamheterna.  
 
Hässleholms kommuns författningssamling innehåller kommunala beslut som utöver kommu-
nallagen och andra författningar styr och reglerar verksamheterna bland annat: 

• Nämndernas reglementen 
• Delegationsordningar 

Det finns även styrdokument som kompletterar målstyrningen och syftar till att förtydliga arbe-
tet mot visionen och strategiska utmaningar utifrån vissa fokusområden: 

• Strategi – En övergripande beskrivning av vägen till kommunens vision och mål.  
• Planer/handlingsplaner – En plan innehåller konkreta åtgärder och ger svar på frågorna: 

vad, när, hur och av vem? Vissa planer måste en kommun ta fram och andra är frivilliga. 

PROCESS MED OMVÄRLDS- OCH NULÄGESANALYS 
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Det finns dels fristående planer, dels planer som följer en av kommunen beslutad stra-
tegi.   

Det finns riktlinjer för Hässleholms kommuns styrdokument där samtliga typer av kommunala 
styrdokument beskrivs.  
 

6. Redovisning av måluppfyllelse i delårsrapport och årsredo-

visning 
De strategiska utmaningarna följs upp i delårsrapport och årsredovisning och omfattar: 

• Sammanfattning av kommunövergripande arbete inom den strategiska utmaningen 
• Nämndernas uppföljning av utvecklingsmålen inom den strategiska utmaningen  
• Nationella och kommunala nyckeltal som rör den strategiska utmaningen 

Till delårsrapporten ges en sammanfattande bild av hur arbetet med de strategiska utmaningarna 
går. Till årsredovisningen görs en mer omfattande uppföljning av de strategiska utmaningarna 
och de övergripande målen enligt ovan. En bedömning av måluppfyllelse görs för varje övergri-
pande mål enligt symboler med följande färgtema: 

• Grönt – ”målet bedöms uppfyllt” 
• Gult – ”målet bedöms delvis uppfyllt” 
• Rött – ”målet bedöms inte vara på väg att uppfyllas” 

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av utvecklingsmål som inte är kopplade till de stra-
tegiska utmaningarna och redovisar dessa vid delårsuppföljning och i samband med verksam-
hetsberättelsen.  

  



 

16 
 

7. Viktiga begrepp   
Här listas centrala begrepp som används i styrmodellen.  

Kommunkoncern – Begreppet omfattar hela den kommunala organisationen, det vill säga för-
valtningarna och de kommunala bolagen. 

Roller och ansvar – Förtroendevalda och tjänstepersoner har olika roller i organisationen. De 
förtroendevalda ansvarar för vad som ska göras, varför det ska göras samt när det ska göras för att 
Hässleholms kommun ska utvecklas i riktning mot visionen. Tjänstepersonerna i förvaltningarna 
ansvarar för hur de förtroendevaldas beslut och målsättningar ska genomföras. En förutsättning 
för att styrmodellen ska fungera är att det finns en ömsesidig respekt för varandras roller och 
ansvar.   

Grunduppdrag – Varje nämnd har ett grunduppdrag eller ett kärnuppdrag som utgår ifrån 
medborgarna i Hässleholm. Grunduppdraget beskrivs i kommunens reglemente. Nämndernas 
verksamheter utgår ifrån grunduppdraget.  

Vision – Visionen beskriver hur det ska vara i Hässleholm i framtiden och pekar ut riktningen 
för kommunkoncernens utvecklingsarbete. Visionen sträcker sig minst 10 - 15 år fram i tiden.  

Strategiska utmaningar – Utifrån ett helhetsperspektiv prioriterar kommunfullmäktige vad 
kommunen ska fokusera på under mandatperioden. Prioriteringarna samlas i ett mindre antal 
strategiska utmaningar som gäller under minst fyra år. Till varje utmaning kopplas ett mindre an-
tal övergripande mål som kommunkoncernen tillsammans ska arbeta för att nå och som beskri-
ver vilka effekter som ska nås ur ett medborgarperspektiv.  
 
Övergripande mål – Kommunfullmäktige fattar beslut om högst två övergripande mål inom 
ramen för varje strategisk utmaning.  

Strategisk plan med budget och flerårsplan – Kommunens övergripande budgetdokument 
som innehåller budget för nästa kalenderår (budgetår) för kommunens verksamheter och eko-
nomi. Budgeten innehåller även en ekonomisk plan för kommande treårsperiod. Budgetåret räk-
nas som periodens första år. För ekonomin ska det anges finansiella mål. Dokumentet innehåller 
också de strategiska utmaningarna och övergripande mål för kommunens verksamheter.  

Nämndplan med mål med internbudget – Nämndernas internbudgetdokument som också 
innehåller nämndernas utvecklingsmål.  

Utvecklingsmål – Nämndernas mål. Anledningen till att målen benämns som utvecklingsmål 
är för att betona vikten av att de sätts i syfte att utveckla och föra verksamheten framåt. Nämn-
derna fattar beslut om utvecklingsmål som dels utgår från grunduppdraget och syftar till att för-
bättra för dem som verksamheten vänder sig till, d v s ha ett medborgarperspektiv, dels utveckl-
ingsmål som knyter an till kommunens strategiska utmaningar med övergripande mål.  

Verksamhetsplan– Planen beskriver hur verksamheten ska arbeta i riktning mot nämndens ut-
vecklingsmål och svarar på hur målen ska uppfyllas. Verksamhetsplanen ska fungera som ett 
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verktyg för verksamheterna i utvecklingsarbetet och därför kan aktiviteter revideras eller bytas ut 
under året.  

Omvärldsanalys – Omvärldsanalysen är en del i planeringen och ska stötta organisationen att 
få syn på förändringar, möjligheter och utmaningar som kan påverka såväl nämndernas grund-
uppdrag som arbetet mot den gemensamma visionen. 

Nulägesanalys/nulägeskarta – Genom att ha bra koll på nuläget i våra förvaltningar är det 
lättare att identifiera vilka utmaningar och möjligheter som kommunen står inför. Analysen görs 
i förvaltningarna för att planera verksamhet men också som ett underlag för att kunna ta fram 
relevanta handlingsvägar/aktiviteter. Nulägesanalyserna sammanfattas i en nulägeskarta som är 
ett underlag i politikens planeringsarbete.  

Nulägesdialog – Inför budgetupptakten varje vår bjuder kommunstyrelsen in nämndernas ar-
betsutskott och förvaltningscheferna till en nulägesdialog som utgår ifrån nulägeskartorna och 
fungerar som ett underlag i politikens arbete med att prioritera och sätta mål. 

Resultatdialog – Varje höst bjuder kommunstyrelsens arbetsutskott in nämndernas arbetsut-
skott och förvaltningscheferna till en resultatdialog utifrån prognosen som presenterats i delårs-
bokslutet. Fokus för dialogen är också kommunens strategiska utmaningar och pågående arbete 
för att nå de uppsatta målen. 

Årshjul – Kommunens årshjul illustrerar när under året de olika delarna i planeringen och upp-
följningen ska genomföras. 
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Ny styrmodell i Hässleholms kommun 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny styrmodell för Hässleholms 
kommun.  
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att implementeringen av ny styrmodell i 
organisationen genomförs under 2022 och 2023 i enlighet med föreslagen 
plan.  
 

3. Kommunfullmäktige beslutar avsätta 200 000 kr till 
kommunledningsförvaltningens driftbudget för informationsmaterial och 
kortfilm om nya styrmodellen och att detta finansieras från 
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader 2022.  
 

4. Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande målstyrningsmodell för 
Hässleholms kommun antagen av kommunfullmäktige den 28 mars 2011,  
§ 24 upphör att gälla när föreliggande förslag träder i kraft.  
 

5. Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande årshjul för planering och 
uppföljning antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25, § 21 upphör att 
gälla när föreliggande förslag träder i kraft.  
 

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens beslut från 2018-05-02, 
§ 116 att kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschef och 
ekonomichef ska genomföra dialogmöten två gånger om året med 
nämndernas arbets- eller beredningsutskott och deras förvaltningschef 
upphävs till förmån för nuläges-och resultatdialoger inom ramen för den 
nya styrmodellen.  

Hässleholms 
kommun 
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Sammanfattning  

2011 fattade kommunfullmäktige beslut om en målstyrningsmodell för Hässleholms 
kommun. Modellen kompletterades senare med ett årshjul för planering och 
uppföljning. I organisationen har modellen upplevts som svårtillgänglig och att det 
saknas en röd tråd från kommunfullmäktiges övergripande mål och inriktningsmål 
till nämndernas mål och utvecklingsarbete. I kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsplan 2020 fanns därför ett uppdrag att genomföra en översyn av 
nuvarande styrmodell och föreslå förändringar som skapar förutsättningar för ett 
mer förtroendefullt, systematiskt och effektivt samarbete mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner byggt på dialog, kompetens och professionalitet i 
tjänsteorganisationen.  

En projektgrupp bestående av representanter från förvaltningarna har arbetat med 
att ta fram ett förslag till en ny styrmodell.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

2011 fattade kommunfullmäktige beslut om en målstyrningsmodell för Hässleholms 
kommun. 2013 kompletterades modellen med ett årshjul för planering och 
uppföljning. Målstyrningsmodellen har under åren utvecklats från det ursprungliga 
förslaget och illustreras enligt nedan kommunens styrdokument:   
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I organisationen har modellen upplevts som svårtillgänglig samt att det saknas en 
röd tråd från kommunfullmäktiges övergripande mål och inriktningsmål till 
nämndernas mål och utvecklingsarbete. Det har även framkommit åsikter om att 
dialogmötena som hålls mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas 
arbetsutskott två gånger om året har varit av alltför redovisande karaktär och inte 
fullt ut berör de gemensamma utmaningar som kommunen står inför.  

I kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2020 fanns därför delmålet En 
välfungerande mål- och styrprocess med hög delaktighet på olika nivåer i organisationen kopplat 
till det övergripande målet God ekonomi – Hässleholms kommun ska ha en god 
kostnadskontroll.  Syftet med delmålet är att genom en översyn av nuvarande 
styrmodell skapa förutsättningar för ett mer förtroendefullt, systematiskt och 
effektivt samarbete mellan förtroendevalda och tjänstepersoner byggt på dialog, 
kompetens och professionalitet i tjänsteorganisationen. Vidare att utveckla 
organisationen så att fokus ändras från ”brandkårsutryckningar” till ett systematiskt 
förändringsarbete.  

Mot bakgrund av denna målsättning har kommunledningsförvaltningen genomfört 
en förstudie med en nulägesbeskrivning av hur dagens styrmodell fungerar i 
praktiken, både kommunövergripande och i nämnderna. I nulägesbeskrivningen 
ingick även en analys av aktuella styrdokument och de kommunala bolagens 
ägardirektiv. Dialoger om styrning har hållits inom samtliga förvaltningar. Även 
workshops med förvaltningschefer och förtroendevalda har genomförts för att 
skapa en bred nulägesbild av målstyrningen från övergripande nivå till nämnd- och 
verksamhetsnivå. 

Sammanfattningsvis visade förstudien att dagens målstyrning uppfattas som otydlig, 
att mål och resurser inte hänger ihop och att dialogen om utmaningar och 
förutsättningar mellan kommunstyrelsen och nämnderna behöver stärkas. Det 
saknas en röd tråd i styrningen hela vägen från visionen ner till verksamheternas 
mål. En mer sammanhållen styrprocess utifrån en kärnfull vision efterfrågas. Vidare 
att styrningen med mål ska tillföra något i verksamheterna utöver de krav som ställs 
i lagstiftningen. Målen ska vara en tydlig viljeyttring från politiken som sedan går 
vidare till nämnderna för tolkning och som underlag för satsningar på utveckling 
och förbättring. Det är viktigt att styrningen inte sänder dubbla eller motstridiga 
signaler varför alla styrdokument måste stötta den övergripande visionen och 
kommunens övergripande mål.   

Efter genomförd förstudie beslutade kommundirektören och kommunens 
förvaltningschefer om ett projekt med namnet ”Ny styrmodell i Hässleholms 
kommun”. Målsättning med projektet är att ta fram en struktur till en ny styrmodell. 
Projektet leds av kommunledningsförvaltningen och i projektgruppen ingår 
representanter från förvaltningarna.  
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Förstudiens nulägesbeskrivning bekräftas i den genomlysning av socialnämndens 
verksamhet och ekonomi som företaget Public Partner genomförde under hösten 
2020. Där framkommer bland annat att kommunledning och nämnder behöver 
hitta arbetssätt som stärker samarbetet dem emellan. Kommunstyrelsen beslutade 
därför vid sitt sammanträde 2020-12-09 § 236 att de synpunkter som framkommit i Public 
Partners redovisning tillförs och beaktas i tillämpliga delar i kommunens pågående projekt ”Ny 
styrmodell i Hässleholms kommun”. 

Förslag till ny styrmodell  

Förslaget utgår ifrån att styrmodellen fungerar som ett verktyg för att säkerställa att 
den politiska viljeyttringen får genomslagskraft i verksamheterna, att 
verksamheterna håller en god kvalitet och att en god ekonomisk hushållning säkras i 
hela organisationen. Med andra ord hjälper styrmodellen till att hålla ihop delarna 
och skapar en röd tråd från den politiska visionen till det dagliga arbetet som utförs 
för medborgarna i kommunens olika verksamheter.  

Styrmodellen beskriver: 

• Förtroendevaldas och tjänstepersoners olika roller och ansvar som 
samspelar i modellen. Förtroendevalda ansvarar för vad som ska göras, varför 
det ska göras samt när det ska göras för att Hässleholms kommun ska 
utvecklas. Organisationens tjänstepersoner som arbetar i förvaltningarna 
svarar på hur de förtroendevaldas beslut och målsättningar ska genomföras. 
  

• Målstruktur från vision – kommunfullmäktiges strategiska utmaningar med 
övergripande mål – nämndernas utvecklingsmål – förvaltningarnas 
verksamhetsplaner.  
 

• Struktur för planering och uppföljning. 
 

• Dialogtillfällen mellan kommunstyrelsen och nämnderna och 
kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna som syftar till att stärka 
kommunledningens, nämndernas och bolagens utvecklingsarbete i en 
gemensam riktning.  

Styrmodellen i sin helhet beskrivs i dokumentet Hässleholms kommuns styrmodell som 
finns i bilaga till ärendet.     

Implementeringsplan 

Implementeringsplanen innehåller tillfällen för information och utbildning till 
förtroendevalda och tjänstepersoner i den nya styrmodellen. Planen innehåller även 
aktiviteter som krävs för att ta fram strategiska utmaningar och övergripande mål på 
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kommunfullmäktigenivå för kommande mandatperiod, och nämndernas 
utvecklingsmål i linje med strukturen i förslaget.  

Kommunfullmäktige och nämnderna har beslutat om övergripande mål och 
nämndmål för 2022. Det innebär att organisationen behöver förhålla sig till både 
den gamla och nya styrmodellen under 2022 och en bit in på 2023. Uppföljning i 
delårsrapport och årsredovisning kommer att ske i enlighet med den gamla 
målstrukturen. Planering för 2023 sker enligt den nya styrmodellen med undantaget 
att nämnderna får möjlighet att under första kvartalet 2023 ta fram utvecklingsmål 
utifrån de strategiska utmaningarna med tillhörande mål som kommunfullmäktige 
beslutar om först i december 2022. Den nya styrmodellen bedöms vara införd i sin 
helhet under våren 2023.                                     

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Den nya styrmodellen har ett tydligare medborgarperspektiv än den gamla 
modellen, vilket på sikt förväntas leda till en högre och mer träffsäker kvalitet i de 
tjänster och den service som kommunen levererar.  

Barnperspektivet  

Föreliggande förslag bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån 
barnperspektivet.  

Miljökonsekvenser  

Föreliggande förslag bedöms inte ha några särskilda miljökonsekvenser.  

Facklig samverkan 

Förslaget har föredragits i facklig samverkan som ett informationsärende.  

Ekonomiska konsekvenser 

Föreliggande förslag bedöms inte få några negativa ekonomiska konsekvenser.  

Bilagor 

Förslag till styrmodell 

Implementeringsplan – ny styrmodell 

 

Sändlista: 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
HIBAB 
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Bengt-Arne Persson                                     Eva-Lotta Svensson  
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1. Inledning – Medborgaren i fokus 
 
I det politiska uppdraget ingår att prioritera och styra resurser för att skapa största möjliga mer-
värde för dem som bor och verkar i kommunen. Styrmodellen fungerar som ett verktyg för att 
säkerställa att den politiska viljeyttringen får genomslagskraft i verksamheterna, att verksamhet-
erna håller en god kvalitet och att en god ekonomisk hushållning säkras i hela organisationen. 
Med andra ord hjälper styrmodellen till att hålla ihop delarna och skapar en röd tråd från den 
politiska visionen till det dagliga arbetet som utförs för medborgarna i kommunens olika verk-
samheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

En förutsättning för att styrningen ska fungera är att förtroendevalda och tjänstepersoner är 
medvetna om de olika perspektiv som behandlas parallellt i kommunen. Först och främst det 
lagstadgade välfärdsuppdraget som innebär service och tjänster till dem som bor i kommunen. 
Välfärdsuppdraget innebär lagreglerade åtaganden som att erbjuda invånarna skola, socialtjänst 
och samhällsplanering, tillsyn av olika slag mm. Det lagreglerade åtagandet kommer från staten 
eller regleras på kommunnivå. I välfärdsuppdraget ingår även frivilliga åtaganden som rör till ex-
empel förenings- och kulturliv, friluftsaktiviteter eller vilka olika former av öppna verksamheter 
som kommunen står för. Förutom välfärdsuppdraget ska kommunen arbeta för att skapa goda 
förutsättningar för utvecklingen av Hässleholms kommun som en geografisk plats och handlar 
bland annat om att skapa ett bra företagsklimat, bidra till en levande landsbygd, en hållbar ut-
veckling av staden och stationsorterna. De olika perspektiven är ömsesidigt beroende av 
varandra. Hög kvalitet i de tjänster och den service som kommunen erbjuder kan medföra att 
fler vill bosätta sig i kommunen likaväl som ett gott företagsklimat och många arbetstillfällen 
kan medföra att fler vill arbeta och leva i kommunen.  
 

1.1 Tillit i styrning och ledning  

 
Tillit är en ledningsfilosofi som innebär att vi väljer att lita på att människor i kärnverk-
samheten har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt utan 
detaljstyrning och att organisationens viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar uti-
från behoven i mötet mellan medarbetare och medborgare.  

- Louise Bringselius  

Genom att skapa förtroende och bygga goda relationer skapas tillit i organisationen som i sin tur 
bidrar till att vi kan utveckla- och leverera god service till de som bor och verkar i Hässleholms 
kommun. Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner 
och mellan chef och medarbetare samt i mötet med medborgare, företag, föreningar och organi-
sationer. För att styrningen ska få önskad effekt krävs att politiker och tjänstepersoner kan se 
helhetsperspektivet och samverka för att skapa så god kvalitet som möjligt. Helhetsperspektivet 
fås genom att skapa en gemensam förståelse för det övergripande uppdraget som kommunen 
har utifrån lagstiftning, reglemente, ägardirektiv och politiska mål, att inte fastna i ”stuprörs-
tänk” och enbart utgå ifrån den egna nämndens/förvaltningens eller bolagets uppdrag. Varje 
verksamhet i kommunen bidrar till ett större sammanhang med fokus på dem som bor och på 
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olika sätt verkar i Hässleholms kommun. Det innebär också att kommunen som organisation 
behöver vara lyhörd för behov och upplevelser hos medborgarna och ta tillvara såväl invånarnas 
som medarbetarnas förmågor och engagemang. Förutsättningarna för detta skapas genom att 
styrningen utgår från att nämnder, förvaltningar och bolag tar ansvar för sitt uppdrag och ges 
handlingsutrymme att skapa de bästa lösningarna utifrån det uppdraget. 

Tillit innebär inte att medarbetaren fritt kan välja vad hen ska arbeta med – utan bygger 
på samarbete inom tydliga ramar, med tydliga mål och mandat. 

- Tillitsdelegationen   

Att ta ansvar för uppdraget innebär att identifiera utmaningar och möta dem genom att sätta 
mål och prioritera. Återkommande dialoger är en nyckel för att lyckas med detta arbete och för 
att skapa förtroende för varandras uppdrag och ansvar, men också för att skapa det gemen-
samma helhetsperspektivet och kunna arbeta i den riktning som politiken vill att kommunen ska 
utvecklas. 

Styrmodellen bidrar med struktur och verktyg för att skapa ett tillitsfullt samarbete mellan tjäns-
tepersoner och förtroendevalda. Grunden för ett tillitsfullt samarbete är en ömsesidig respekt 
för varandras roller och ansvar.  
 

2. Så styrs Hässleholms kommun  
 
Hässleholms kommun är en politiskt styrd organisation. De förtroendevalda har genom val fått 
mandat att företräda invånarna och ansvarar därmed för service och tjänster som levereras till 
dem som bor och verkar i Hässleholm.  

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret 
för kommunens verksamheter och utveckling. Kommunfullmäktige beslutar om frågor av prin-
cipiell karaktär och större vikt som till exempel budget och skatt. Kommunfullmäktige bestäm-
mer hur den politiska organisationen ska se ut och beslutar om reglementen som fastställer vil-
ket uppdrag och ansvar som kommunstyrelsen och nämnderna har.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för verksamheternas utveckling och ekonomiska ställ-
ning. Ansvaret innebär att kommunstyrelsen har en: 

• ledningsfunktion – leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt den kommunala verksamhet 
som bedrivs i bolagsform, i stiftelser och kommunalförbund.  

• styrfunktion – utövar en samordnad styrning och leder arbetet med att ta fram styrdoku-
ment 

• uppföljningsfunktion – följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Följer löpande och i samråd med nämnderna upp fastställda mål 
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och återrapporterar till kommunfullmäktige. Rapporteringen sker i årsredovisning, må-
nadsuppföljningar och delårsrapport samt redovisning av intern kontroll.  

Nämnder 
Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas i kommunen och utser dess leda-
möter. Nämndernas grunduppdrag formuleras utifrån både statliga och kommunala styrdoku-
ment och beskriver vilken verksamhet som avses, vad den ska göra och för vem. Utifrån sitt an-
svarsområde svarar nämnderna för det löpande arbetet inom sin verksamhet, beslut som rör 
verksamhetsområdet samt bereder ärenden till kommunfullmäktige. 

Förvaltningar 
Till kommunstyrelsen och respektive nämnd finns en förvaltning knuten. Förvaltningen består 
av tjänstepersoner som har i uppdrag att bedriva den löpande verksamheten inom ramen för 
nämndens ansvarsområde samt leda och verkställa fastställda beslut inom nämndens ansvarsom-
råde, utreda och bereda ärenden till nämnd och kommunfullmäktige. 

Revision 
Revisorerna har till uppgift att granska och pröva all verksamhet som nämnder, styrelsen och 
kommunfullmäktige ansvarar för. Granskningen innebär att revisorerna prövar om verksam-
heten drivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån mål, riktlinjer och lagar och andra föreskrifter. De 
granskar även om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig inom 
nämnder och styrelse. Kommunfullmäktige väljer nio revisorer för mandatperioden och bland 
dessa utses lekmannarevisorer till de kommunala bolagen.  

Kommunala bolag  
I Hässleholms kommun drivs vissa verksamheter i helägda kommunala bolag på kommunfull-
mäktiges uppdrag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för bolagen som främst 
styrs via bolagsordning, bolagspolicy, ägardirektiv samt de kommunala styrdokument som gäller 
för bolagets verksamhet. 
 

2.1 Resursfördelning  

 
Kommunens resurser är begränsade och ska användas effektivt. Enligt kommunallagen ska 
kommunen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår) som innefattar såväl 
verksamhet som ekonomi. Budgeten ska också innehålla en ekonomisk plan för kommande tre 
år. Budgetåret räknas som periodens första år. Det kommunövergripande budgetdokumentet i 
Hässleholms kommun kallas Strategisk plan med budget och flerårsplan och innehåller förutom den 
ekonomiska fördelningen även kommunfullmäktiges strategiska utmaningar med tillhörande 
mål.  

Det finns antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämnings-
reserven i kommunen samt för investeringar.  

Resursfördelningsmodell  
Resursfördelningsmodellen ligger till grund för fördelning av resurser från kommunfullmäktige 
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till nämnderna. För de större nämnderna med volymbaserade verksamheter, till exempel skola 
och äldreomsorg, används en resursfördelningsmodell som utgår från den förväntade befolk-
ningsutvecklingen i kommunen. Övriga nämnder vars verksamheter inte har en tydlig koppling 
till befolkningsutvecklingen anslagsfinansieras.  

I juni varje år fattar kommunfullmäktige beslut om den ekonomiska tilldelningen till nämnder 
och styrelse i strategisk plan med budget med flerårsplan för de kommande tre åren. Den strate-
giska planen innehåller bland annat: 

• Vision för Hässleholms kommun 
• Ekonomisk analys/förutsättningar  
• Strategiska utmaningar med tillhörande mål 
• Drift- och investeringsbudget  
• Ekonomistyrningsprinciper och övriga budgetregler  
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3. Hässleholms kommuns styrmodell  

 

3.1 Roller i styrmodellen  

 

 

Styrmodellen utgår ifrån att förtroendevalda och tjänstepersoner har olika roller som samspelar i 
modellen. Ömsesidig respekt för dessa roller är en förutsättning för att skapa tillit och hand-
lingsutrymme för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner. Förtroendevalda ansvarar för vad 
som ska göras, varför det ska göras samt när det ska göras för att Hässleholms kommun ska ut-
vecklas i riktning mot visionen. I begreppet vad, varför och när-frågor ingår bland annat att besluta 
om strategiska områden, mål, policy, riktlinjer och planer, formulera uppdrag samt följa upp och 
utvärdera kommunens verksamheter. Tjänstepersonerna i organisationen som arbetar i förvalt-
ningarna svarar på hur de förtroendevaldas beslut och målsättningar ska genomföras. Hur och 
vem-frågor består av ansvar för att leda och verkställa fattade beslut, att samordna arbetet inom 
de strategiska områdena, att utreda och lägga fram förslag och presentera underlag till politiska 
beslut och målarbetet samt rapportera och analysera resultat för uppföljning och utvärdering. 
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3.2 Struktur 

Politisk styrning handlar om att säkerställa att den politiska viljeyttringen får genomslagskraft i 
verksamheterna och att bestämma kommunens riktning framåt. Styrmodellen är ett verktyg för 
detta.  

 
 

3.2.1 Vision 

Visionen beskriver hur det ska vara i Hässleholm i framtiden och pekar ut riktningen för hela 
kommunkoncernens utvecklingsarbete. Visionen är långsiktig och sträcker sig minst tio - femton 
år framåt i tiden. Kommunfullmäktige fattar beslut om visionen.  

3.2.2 Strategiska utmaningar med tillhörande mål  

För att nå visionen måste politiken ha kunskap om de förutsättningar, möjligheter och utma-
ningar som Hässleholm står inför de kommande åren. Utifrån helhetsbilden och nuläget priori-
terar politiken vad kommunen ska fokusera på under mandatperioden. Prioriteringarna samlas i 
ett mindre antal strategiska utmaningar som gäller för fyra år i taget. Till varje utmaning kopplas 
högst två övergripande mål som kommunkoncernen tillsammans ska arbeta för att nå. Målen 
ska formuleras som effekter och ha ett medborgarperspektiv.  

3.2.3 Nämndplan med utvecklingsmål och internbudget  

Efter att kommunfullmäktige fastställt de strategiska utmaningarna med tillhörande mål har 
nämnderna i uppdrag att värdera och analysera hur nämnden kan bidra till att målen inom de 
olika utmaningarna uppfylls och sätta utvecklingsmål för detta arbete. Nämnderna sätter även 
utvecklingsmål utifrån sitt grunduppdrag som finns reglerat i nämndens reglemente. Nämnder-
nas mål benämns utvecklingsmål för att de inte ska blandas samman med arbetet som redan 
idag sköts i den dagliga driften av verksamheten. Genom nuläges- och omvärldsanalys som 
grund kvalitetssäkrar nämnderna sitt grunduppdrag och identifierar brister och avvikelser samt 
behov av utveckling för att leverera en ännu bättre verksamhet till medborgarna. Utifrån detta 
underlag tar politiken beslut om vilka mål som behövs för att leda utvecklingen framåt. Målen 
ska formuleras som effekter eller resultat och inte som aktiviteter och kan vara kortsiktiga (1 år) 
eller sträcka sig över en längre period (2–4 år). För att målen ska få fokus och prioriteras i verk-
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samheten bör de vara få till antalet. Utvecklingsmålen har även en koppling till nämndens in-
terna resursfördelning och därför fastställer nämnderna nämndplan och internbudget vid samma 
tillfälle.   

3.2.4 Verksamhetsplan  

Utifrån nämndens mål, de ekonomiska förutsättningarna och nulägesanalys av verksamhetsom-
rådet tar förvaltningen fram en verksamhetsplan. Planen beskriver hur verksamheten ska arbeta 
i riktning mot nämndens utvecklingsmål och svarar på hur målen ska uppfyllas. Verksamhetspla-
nen är förvaltningens verktyg i utvecklingsarbetet och därför kan aktiviteter revideras eller bytas 
ut under året.  
 

3.3 Strategiskt arbete inom kommunkoncernen 

För att styrningen ska få genomslagskraft och bidra till utveckling framåt krävs att hela kom-
munkoncernen arbetar strategiskt. När politiken har beslutat om strategiska utmaningar för 
mandatperioden måste organisationen arbeta tillsammans för att driva Hässleholms kommun 
framåt. Bilden illustrerar utvecklingsarbetet som sker såväl i nämnderna som på strategisk nivå 
där kommunens ledningsgrupp under ledning av kommundirektören styr och samordnar arbe-
tet. Förvaltningar och bolag utgår från sina uppdrag men bidrar också till hela kommunens ut-
veckling. Ledningsgruppen har därför en strategisk funktion att identifiera mellanrummen mel-
lan uppdragen där samarbete krävs för att utveckling ska ske.  
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4. Planering och uppföljning  
 

4.1 Planering  

Den politiska planeringen omfattar prioritering av strategiska utmaningar med mål och faststäl-
lande av drift- och investeringsbudget för Hässleholms kommun.  
 
I mars bjuder kommunstyrelsen in nämndernas arbetsutskott och förvaltningschefer till en nulä-
gesdialog där dialog om nuläget och identifierade utmaningar i nämndernas verksamheter förs. 
Dialogen fungerar också som ett underlag i politikens arbete med att prioritera och sätta mål.  

I juni beslutar kommunfullmäktige om inriktning och ekonomisk tilldelning i drift- och investe-
ringsbudgeten (Strategisk plan med budget och flerårsplan).  

Under våren och hösten bjuder kommunstyrelsens arbetsutskott in de helägda bolagen till en 
dialog om ägardirektiven och de strategiska utmaningarna som prioriterats för mandatperioden.  

I november fastställer nämnderna nämndplan med utvecklingsmål och internbudget. I samband 
med detta tar förvaltningen fram sin verksamhetsplan.  
 

4.1.1 Från omvärldsanalys till nulägesanalys  

Planeringen innebär att nämnder/förvaltningar bidrar till att ta fram analysunderlag och att det 
förs regelbundna dialoger mellan kommunstyrelsen och nämnderna samt mellan- och inom 
kommunens förvaltningar och med de kommunala bolagen.  

Omvärldsanalys  
Omvärldsanalysen är en del i planeringen och ska stötta organisationen att få syn på föränd-
ringar, möjligheter och utmaningar som kan påverka såväl nämndernas grunduppdrag som arbe-
tet mot den gemensamma visionen. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att ta fram en 
övergripande omvärldsanalys som belyser trender, förändringar i attityder och andra faktorer 
som kan påverka Hässleholms kommuns utveckling. Förvaltningarna använder omvärldsana-
lysen och kompletterar den med ett verksamhetsnära perspektiv.   

Nulägesanalys  
Nulägesanalysen är en viktig pusselbit i planeringen för såväl förtroendevalda som tjänsteperso-
ner. Genom att ha bra koll på nuläget i våra verksamheter är det lättare att identifiera vilka utma-
ningar och möjligheter som kommunen står inför. Analysen görs i förvaltningarna för att pla-
nera verksamhet men blir också som ett underlag för att kunna ta fram relevanta handlingsvägar 
och aktiviteter. För att kunna genomföra analysen krävs att verksamheten följer upp relevanta 
resultat, diskuterar dem samt kartlägger orsaker och samband. Analysen utgår dels ifrån nämn-
dernas grunduppdrag, dels från de utvecklingsmål som politiken beslutat om.  

Nulägesdialog  
De viktigaste slutsatserna från förvaltningarnas omvärlds- och nulägesanalys sammanfattas i en 
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nulägeskarta som årligen presenteras för respektive nämnd. Inför budgetupptakten varje år bju-
der kommunstyrelsen in nämndernas arbetsutskott och förvaltningscheferna till en nulägesdia-
log som utgår ifrån nulägeskartorna och fungerar som ett underlag i politikens arbete med att 
prioritera och sätta mål. Nulägeskartorna innehåller: 

• En samlad analys av nämndens nuläge 
• En samlad bild av behoven hos medborgarna som verksamheten möter 
• Verksamhetens resultat 
• Verksamhetens största utmaningar 
• Nyckeltal 
• Trender och förändringar i omvärlden och vad de får för konsekvenser för verksam-

heten   
  

4.2 Uppföljning 

Uppföljning görs genom att verksamhet, mål och ekonomi följs upp och analyseras i nämnderna 
och de kommunala bolagen.  

Månadsrapporter 
Tre gånger om året, per den sista februari, april och oktober, lämnar nämnderna en månadsupp-
följning med ekonomisk prognos för helåret till kommunstyrelsen.  

Om någon nämnd eller styrelsen prognosticerar avvikelse mot budgeten så ska nämnden fatta 
beslut om en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen sammanställs i samband med årets första uppföljnings-
tillfälle. Planen kan revideras under året om prognosen förändras. Syftet med planen är att tyd-
liggöra vilka effekter åtgärderna i planen får på verksamheten och för ekonomin. Åtgärdsplanen 
ska sträcka sig över innevarande och kommande år för att få en långsiktighet i de åtgärder som 
planeras men också för att få en tydlig bild över delårs- och helårseffekterna.  

Delårsrapport   
Delårsrapporten avser perioden januari – augusti och innehåller en kommunövergripande redo-
visning av verksamhetsutveckling och ekonomiska resultat hittills under året. Delårsrapporten 
innehåller uppföljning och analys av verksamheten hos nämnder och bolag utifrån strategiska 
utmaningar, mål, budget, utfall och helårsprognos. Delårsrapporten beslutas i nämnder och bo-
lagsstyrelser och fastställs av kommunfullmäktige i oktober. Delårsrapporten granskas av kom-
munens revisorer.  

Resultatdialog 
I samband med delårsbokslutet bjuder kommunstyrelsens arbetsutskott in nämndernas arbetsut-
skott och förvaltningscheferna till en dialog utifrån prognosen som presenterats i delårsbokslu-
tet. Fokus för dialogen är också kommunens strategiska utmaningar och pågående arbete för att 
nå de övergripande målen. Avvikelser och eventuellt nya utmaningar lyfts och diskuteras i detta 
forum.  
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Årsredovisning 
Årsredovisningens innehåll motsvarar delårsrapporten men omfattar hela året. Årsredovisningen 
innehåller nämndernas verksamhetsberättelser där utvecklingsmålen och det ekonomiska utfallet 
för helåret följs upp. De kommunala bolagen redovisar också verksamhetsberättelse och resul-
taträkning för året. Måluppfyllelsen och arbetet med de strategiska utmaningarna för året redovi-
sas på koncernnivå. Kommunfullmäktige beslutar om årsredovisningen som också granskas av 
kommunens revisorer.  

Bolagsdag och dialog  
Under tidig vår bjuder kommunstyrelsen in de kommunala bolagen till en dag då de redovisar 
verksamhet och resultat utifrån årsredovisningen.   

En gång under våren och en gång under hösten bjuder kommunstyrelsens arbetsutskott in bola-
gen till ett dialogmöte. Dialogerna utgår bland annat ifrån bolagens arbete utifrån ägardirektiven 
och kommunens strategiska utmaningar.  

Intern kontroll 
Intern kontroll är en del av nämndernas arbete med kvalitetssäkring. Med intern kontroll menas 
de insatser som görs för att säkerställa att arbetsmoment och processer för ekonomi, planering, 
genomförande, rapportering, uppföljning och utvärdering inom organisationen fungerar. Att 
riktlinjer och rutiner efterlevs.  

Varje nämnd utgår ifrån sina huvudprocesser och tar fram interna kontrollplaner genom att en 
risk- och väsentlighetsanalys görs av de huvudsakliga arbetsmomenten som ingår i nämndens 
uppdrag. Analysen kompletteras med en granskningsrapport som innehåller resultatet av föregå-
ende års interna kontroll.  

Det finns särskilda riktlinjer i kommunen för arbetet med intern kontroll.  

Revisionsberättelse 
Varje år lämnar revisorerna en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen 
redogör de för resultaten av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de anser att an-
svarsfrihet ska beviljas eller inte för de förtroendevalda som finns i kommunstyrelsen och nämn-
derna. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i bolagen – via gransk-
ningsrapport och revisionsberättelse.  
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4.3 Årshjulet 

Kommunens årshjul illustrerar när under året de olika delarna i planeringen och uppföljningen 
ska genomföras. 

 

 
 
 

5. Verksamhetsstyrning  
Verksamhetsstyrning beskriver hur förvaltningarna styr arbetet för att lyckas med grunduppdra-
get och nå de utvecklingsmål som nämnden fattat beslut om för verksamheten.  
 

5.1 Från nämndplan till förvaltningens verksamhetsplan 

Utifrån nämndens utvecklingsmål, de ekonomiska förutsättningarna samt omvärlds- och nulä-
gesanalysen tar förvaltningen fram en verksamhetsplan med aktiviteter som syftar till att nå den 
önskade utvecklingen. Verksamhetsplanen svarar med andra ord på hur nämndens utvecklings-
mål ska uppfyllas.  

Arbetet med att ta fram verksamhetsplanen utgår ifrån: 

• Vårt uppdrag – varför finns verksamheten och för vem finns den till? 
• Vad ska vi uppnå? – utifrån nämndens utvecklingsmål 
• Vad behöver vi göra? – De aktiviteter som ska prioriteras i syfte att nå dit vi vill.  
• Vad planerar vi för långsiktigt?  

J

Kommunfullmäktige

Nämnd

Verksamhetsberättelse 
och intern kontroll

Budgetunderlag

Månadsrapport

Dialog - nulägesanalys

Bolagsdag 

Årsredovisning

Strategisk plan med 
budget 

Delårsrapport

Dialog –
resultatuppföljning

Nämndplan med 
internbudget

• • • • • • • • • 
• 
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För att kunna ta fram relevanta aktiviteter till verksamhetsplanen behöver verksamheterna inom 
förvaltningen föra en dialog om uppdraget, utvecklingsmålen och vilka aktiviteter som är aktu-
ella att fokusera på. Likaså följs verksamhetsplanen löpande upp på arbetsplatsträffar under året.  
 

5.2 Arbetet med omvärld- och nulägesanalys  

Omvärldsanalys hjälper till i arbetet att förstå vad som påverkar verksamhetens förutsättningar 
utifrån. Genom att vara medvetna om trender som präglar samhällsutvecklingen är vi bättre rus-
tade att möta de utmaningar verksamheten står inför. Kommunledningsförvaltningen ansvarar 
för att ta fram en övergripande omvärldsanalys som belyser trender, förändringar i attityder och 
andra faktorer som kan påverka Hässleholms kommuns utveckling. Förvaltningarna kan sedan 
använda denna och komplettera med ett verksamhetsnära perspektiv.  För att kunna lägga upp 
arbetet i riktning mot målen behöver vi ha koll på förutsättningar, möjligheter och utmaningar 
som förändringar i omvärlden medför. En heltäckande bild av förutsättningarna fås dock först 
när nuläget i verksamheterna analyserats. Genom att ha bra koll på nuläget blir det lättare att 
identifiera vilka utmaningar och möjligheter som förvaltningen/verksamheten står inför. Ana-
lysen görs i förvaltningarna för att planera verksamhet men också som ett underlag för att kunna 
ta fram relevanta aktiviteter som leder i riktning mot målen. För att kunna genomföra analysen 
krävs att verksamheten följer upp relevanta resultat, diskuterar dem och kartlägger orsaker och 
samband. Därefter kan man börja dra slutsatser om vad som ska förbättras eller förändras och 
hur det ska gå till.   
 
Vissa delar av nulägesanalysen sammanfattas i en nulägeskarta som används i dialogen med poli-
tiken. I nulägeskartan finns de delar som är relevant för politiken i deras arbete och blir ett un-
derlag när de ska ta fram utvecklingsmål för nämnden.   
 
Exempel på frågor att använda i nulägesanalysen: 

• Vad ligger bakom resultatet/siffran? 
• Är vi nöjda med resultatet? 
• Har det skett någon förändring av resultatet över tid? 
• Hur står sig resultatet i jämförelse med andra? 
• Vad vet vi om orsakerna till resultatet? 
• Behöver vi förändra något utifrån resultatet? 
• Vad vet vi om kommande förändringar och trender? Hur påverkar de vår verksamhet? 
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5.3 Styrande dokument  

Förutom målen i styrmodellen finns ett antal styrdokument som alla verksamheter är skyldiga att 
följa. Styrdokumenten har olika karaktär och reglerar ramar och gemensamma förhållningssätt 
för verksamheterna.  
 
Hässleholms kommuns författningssamling innehåller kommunala beslut som utöver kommu-
nallagen och andra författningar styr och reglerar verksamheterna bland annat: 

• Nämndernas reglementen 
• Delegationsordningar 

Det finns även styrdokument som kompletterar målstyrningen och syftar till att förtydliga arbe-
tet mot visionen och strategiska utmaningar utifrån vissa fokusområden: 

• Strategi – En övergripande beskrivning av vägen till kommunens vision och mål.  
• Planer/handlingsplaner – En plan innehåller konkreta åtgärder och ger svar på frågorna: 

vad, när, hur och av vem? Vissa planer måste en kommun ta fram och andra är frivilliga. 

PROCESS MED OMVÄRLDS- OCH NULÄGESANALYS 

e 1111111111111,,,,,,111 111;: 

OMVÄRLDSANALYS 
• Vad i omvärldsanalysen behöver vi ta 

stallning ti l l i planeringen? 

0 1/ 1/ -::::-

9 
~ 
~ 
~ 
~ 

\\'0 
\\\ \ \\ \11111111111111111111 11111111111 11111 I\ I\\\\ 

~\\ 
~ 
~ 

-:::::0 

~ 
-::::-
-::::-
1/ 
~ 1/;-'; 

NULÄGESANALYS 
• Har vår verksamhE't fö r,indrats över 

t id; ökat, m inskat, blivit bättre eller sämre? 

• Vad ligger bakom våra resu ltilt och nyckeltal? 

, Hur ser resultaten ut i förhå llande till andra? 

lff//////l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Il I I I I I Il I I///////; 
I;;/. 

0 1/ 

N ULÄGESKARTA 
1/ -::::-

i 

Nulägesanalysen skapar vi 

genom an följa upp och 
analysera resultat behoven 
hos dem vi är till för, 
ve rksamhetens förutsätt· 
ningar och ambitioner i 
styrdokument. 

• Sammanfattar det i nul.lgesanalysen 
'>Om är relevant för politiken 

• Ar ett underlag för politiken att förstå verksam
hetens nuläge och for politisk styrn ing framåt 

9 
~ 
~ 
~ 
~ 

\\' 
• 11111111111111\\\\\\\\\ 



 

15 
 

Det finns dels fristående planer, dels planer som följer en av kommunen beslutad stra-
tegi.   

Det finns riktlinjer för Hässleholms kommuns styrdokument där samtliga typer av kommunala 
styrdokument beskrivs.  
 

6. Redovisning av måluppfyllelse i delårsrapport och årsredo-

visning 
De strategiska utmaningarna följs upp i delårsrapport och årsredovisning och omfattar: 

• Sammanfattning av kommunövergripande arbete inom den strategiska utmaningen 
• Nämndernas uppföljning av utvecklingsmålen inom den strategiska utmaningen  
• Nationella och kommunala nyckeltal som rör den strategiska utmaningen 

Till delårsrapporten ges en sammanfattande bild av hur arbetet med de strategiska utmaningarna 
går. Till årsredovisningen görs en mer omfattande uppföljning av de strategiska utmaningarna 
och de övergripande målen enligt ovan. En bedömning av måluppfyllelse görs för varje övergri-
pande mål enligt symboler med följande färgtema: 

• Grönt – ”målet bedöms uppfyllt” 
• Gult – ”målet bedöms delvis uppfyllt” 
• Rött – ”målet bedöms inte vara på väg att uppfyllas” 

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av utvecklingsmål som inte är kopplade till de stra-
tegiska utmaningarna och redovisar dessa vid delårsuppföljning och i samband med verksam-
hetsberättelsen.  
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7. Viktiga begrepp   
Här listas centrala begrepp som används i styrmodellen.  

Kommunkoncern – Begreppet omfattar hela den kommunala organisationen, det vill säga för-
valtningarna och de kommunala bolagen. 

Roller och ansvar – Förtroendevalda och tjänstepersoner har olika roller i organisationen. De 
förtroendevalda ansvarar för vad som ska göras, varför det ska göras samt när det ska göras för att 
Hässleholms kommun ska utvecklas i riktning mot visionen. Tjänstepersonerna i förvaltningarna 
ansvarar för hur de förtroendevaldas beslut och målsättningar ska genomföras. En förutsättning 
för att styrmodellen ska fungera är att det finns en ömsesidig respekt för varandras roller och 
ansvar.   

Grunduppdrag – Varje nämnd har ett grunduppdrag eller ett kärnuppdrag som utgår ifrån 
medborgarna i Hässleholm. Grunduppdraget beskrivs i kommunens reglemente. Nämndernas 
verksamheter utgår ifrån grunduppdraget.  

Vision – Visionen beskriver hur det ska vara i Hässleholm i framtiden och pekar ut riktningen 
för kommunkoncernens utvecklingsarbete. Visionen sträcker sig minst 10 - 15 år fram i tiden.  

Strategiska utmaningar – Utifrån ett helhetsperspektiv prioriterar kommunfullmäktige vad 
kommunen ska fokusera på under mandatperioden. Prioriteringarna samlas i ett mindre antal 
strategiska utmaningar som gäller under minst fyra år. Till varje utmaning kopplas ett mindre an-
tal övergripande mål som kommunkoncernen tillsammans ska arbeta för att nå och som beskri-
ver vilka effekter som ska nås ur ett medborgarperspektiv.  
 
Övergripande mål – Kommunfullmäktige fattar beslut om högst två övergripande mål inom 
ramen för varje strategisk utmaning.  

Strategisk plan med budget och flerårsplan – Kommunens övergripande budgetdokument 
som innehåller budget för nästa kalenderår (budgetår) för kommunens verksamheter och eko-
nomi. Budgeten innehåller även en ekonomisk plan för kommande treårsperiod. Budgetåret räk-
nas som periodens första år. För ekonomin ska det anges finansiella mål. Dokumentet innehåller 
också de strategiska utmaningarna och övergripande mål för kommunens verksamheter.  

Nämndplan med mål med internbudget – Nämndernas internbudgetdokument som också 
innehåller nämndernas utvecklingsmål.  

Utvecklingsmål – Nämndernas mål. Anledningen till att målen benämns som utvecklingsmål 
är för att betona vikten av att de sätts i syfte att utveckla och föra verksamheten framåt. Nämn-
derna fattar beslut om utvecklingsmål som dels utgår från grunduppdraget och syftar till att för-
bättra för dem som verksamheten vänder sig till, d v s ha ett medborgarperspektiv, dels utveckl-
ingsmål som knyter an till kommunens strategiska utmaningar med övergripande mål.  

Verksamhetsplan– Planen beskriver hur verksamheten ska arbeta i riktning mot nämndens ut-
vecklingsmål och svarar på hur målen ska uppfyllas. Verksamhetsplanen ska fungera som ett 
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verktyg för verksamheterna i utvecklingsarbetet och därför kan aktiviteter revideras eller bytas ut 
under året.  

Omvärldsanalys – Omvärldsanalysen är en del i planeringen och ska stötta organisationen att 
få syn på förändringar, möjligheter och utmaningar som kan påverka såväl nämndernas grund-
uppdrag som arbetet mot den gemensamma visionen. 

Nulägesanalys/nulägeskarta – Genom att ha bra koll på nuläget i våra förvaltningar är det 
lättare att identifiera vilka utmaningar och möjligheter som kommunen står inför. Analysen görs 
i förvaltningarna för att planera verksamhet men också som ett underlag för att kunna ta fram 
relevanta handlingsvägar/aktiviteter. Nulägesanalyserna sammanfattas i en nulägeskarta som är 
ett underlag i politikens planeringsarbete.  

Nulägesdialog – Inför budgetupptakten varje vår bjuder kommunstyrelsen in nämndernas ar-
betsutskott och förvaltningscheferna till en nulägesdialog som utgår ifrån nulägeskartorna och 
fungerar som ett underlag i politikens arbete med att prioritera och sätta mål. 

Resultatdialog – Varje höst bjuder kommunstyrelsens arbetsutskott in nämndernas arbetsut-
skott och förvaltningscheferna till en resultatdialog utifrån prognosen som presenterats i delårs-
bokslutet. Fokus för dialogen är också kommunens strategiska utmaningar och pågående arbete 
för att nå de uppsatta målen. 

Årshjul – Kommunens årshjul illustrerar när under året de olika delarna i planeringen och upp-
följningen ska genomföras. 
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Implementeringsplan – ny styrmodell  

Implementeringsplan för införande av ny styrmodell i Hässleholms kommun. Den nya styrmodellen införs under 2023.  

Uppföljning i delårsrapport jan-aug 2022 och årsredovisning 2022 kommer avse de övergripande mål och nämndmål som beslutats för 2022 i 
enlighet med den gamla styrmodellen. Strategisk plan med budget för 2023 följer den nya styrmodellens struktur och ska innehålla strategiska 
utmaningar med övergripande mål för mandatperioden. Nämnderna fattar beslut om utvecklingsmål för 2023 och framåt.  

Implementeringsplanen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att införa den nya styrmodellen vid sitt sammanträde den 
23 maj 2022.  

Kommunledningsförvaltningen, med stöd från projektgruppen för den nya styrmodellen, tar fram relevanta mallar som publiceras på kommunens 
intranät.  

 

 

 

 

 BILAGA  Sida 1 av 3 

Datum  
2022-02-25  

Handläggare 
Verksamhetsutvecklare Karolina Engquist 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
0451-26 80 66 
karolina.engquist@hassleholm.se 
 

x 

Hässleholms 
kommun 



  

Information och utbildning – förtroendevalda  Tidpunkt  

Parlamentariska gruppen: 
Tema: ”Vad innebär styrmodellen? – förtroendevaldas roll och ansvar inför kommande 
budgetberedning”  

juni 2022  

Nämnder: 
Tema: ”Hässleholms kommuns styrmodell – förtroendevaldas roll och ansvar” 

Efter valet 2022 – i samband med utbildning av 
nya nämndledamöter 2023 

Information till de kommunala bolagen  Tidpunkt  

Tema: ”Hässleholms kommuns nya styrmodell”  Information i samband med vårens dialogmöten  

Information och utbildning – tjänstepersoner  Tidpunkt  

Information till samtliga tjänstepersoner: 
Tema: ”Hässleholms kommuns nya styrmodell”- information på intranätet  

maj 2022 

Information till kommunens ledningsgrupp: 
Tema: ”Hässleholms kommuns nya styrmodell - inkl praktisk information om implementeringen” 

juni 2022 

Information till förvaltningarnas ledningsgrupper: 
Tema: ”Hässleholms kommuns nya styrmodell – tjänstemannaorganisationens roll och ansvar” 

juni-augusti 2022 

Utbildning – tjänstepersoner som arbetar med ekonomi- och målstyrning: 
Tema: ”Hässleholms kommuns nya styrmodell – vad ska vi göra och när ska vi göra det? – 
genomgång av årshjul och mallar”  

augusti – september 2022 

 



  

Gemensam uppstart inför Strategisk plan med budget – nuläge, utmaningar och 
ekonomi  

Tidpunkt 

Kommunstyrelsen bjuder in nämndernas arbetsutskott, övriga gruppledare, revisionens 
presidium, representanter från de kommunala bolagen samt förvaltningschefer till 
budgetupptakt där vi redovisar nuläge, utmaningar och ekonomiska förutsättningar.  
 
Tonvikt läggs vid att skapa en bild av Hässleholmsläget och våra utmaningar vilket ger ett 
underlag som förtroendevalda kan använda i arbetet med att ta fram strategiska utmaningar för 
mandatperioden till den Strategiska planen. 

(två dagar) september 2022 

Strategisk plan med budget Tidpunkt 

Kommunfullmäktige fattar beslut om Strategisk plan med budget för 2023 som innehåller 
strategiska utmaningar med tillhörande övergripande mål för mandatperioden. 

december 2022 

Nämndplan med internbudget Tidpunkt 

Nämnderna fattar beslut om internbudget 

Nämnderna har möjlighet att arbeta fram utvecklingsmålen i nämndplanen under första kvartalet 
2023 eftersom de strategiska utmaningarna med övergripande mål beslutas i december 2022 och 
ny nämnd tillträder från och med 1 januari 2023.  

februari 2023 

 
april 2023 
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§ 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Komplettering till bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
Dnr: KLF 2021/801 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Punkt 2.6.1 g) 2 stryks från Bestämmelser om ekonomisk ersättning till fo"rtroendevalda och 
ersätts med följande text: 

Budgetberedning: Förtroendevald som är inbjuden/kallad till budgetberedning av 
respektive partis gruppledare är berättigad till förrättningsersättning, förlorad 
arbetsinkomst och resekostnadsersättning. Ersättningen omfattar högst två 
personer från varje parti och vid maximalt åtta tillfallen. 

Reservationer 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson 
Enochsson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Sverigedemokraternas ledamöter och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot 
beslutet och lämnar en skriftlig motivering undertecknad Hanna Nilsson (SD) och 
Björn Widmark (FV) med följande lydelse: 

"Sverigedemokraterna och Folkets Väl har hela tiden varit emot att politiker ska få 
arvode och ersättningar när de sitter i det interna arbetet med sin egen budget. 

Politiker har redan arvoden så det räcker och behöver man göra extra arbete utöver 
detta så får man göra det på sin fritid. 

Att vara politiker innebär för oss att man jobbar en hel del ideellt, och detta är ett 
sådant uppdrag som skattemedel ej bör gå till. 

Sverigedemokraterna och Folkets Väl yrkade på grund av detta att: 

Punkterna 2.6.1 g) 1 och g)2 stryks helt ur nuvarande regler om 
bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda. 

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet." 

Kommunstyrelsen 

Josteriog "6 ~ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H'"ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar att punkterna 2.6.1 g) 1 och g) 2 stryks helt ur nuvarande 
regler om bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till Ulf Berggrens yrkande. 

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

Joachim Fors (S) yrkar att befintlig punkt 2.6.1 g) 2 stryks och ersätts med följande 
text: Budgetberedning: Förtroendevald som är inbjuden/kallad till budgetberedning 
av respektive partis gruppledare är berättigad till förrättningsersättning, förlorad 
arbetsinkomst och resekostnadsersättning. Ersättningen omfattar högst två 
personer från varje parti och vid maximalt åtta tillfallen. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Personalutskottets förslag är huvudförslag och motförslag ska utses. Ordförande 
ställer Ulf Berggrens förslag mot Joachim Fors förslag och finner Joachim Fors 
förslag utsett till motförslag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns . "Den som vill utse Ulf Berggrens förslag 
till motförslag röstar ja. Den som vill utse Joachim Fors förslag till motförslag röstar 
nej." 

4 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 4 avstår från att rösta. 

LEDAMOT/TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD) X 

UlfBerggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Irene N ilsson (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars J ohnsson (M) 

4 

X 

X 

X 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

X 

5 4 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att utse Joachim Fors förslag till motförslag. 

I huvudpropositionen uppställes följande voteringsproposition. "Den som vill 
bifalla personalutskottets förslag röstar ja. Den som vill bifalla Joachim Fors förslag 
röstar nej." 

4 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 4 avstår från att rösta. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SO) X 

Ulf Berggren (SO) X 

Sven Lundh (SO) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Irene N ilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars J ohnsson (M) X 

4 5 4 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla Joachim Fors förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-13 yrkade Joachim Fors (S) att 
arvodesbestämmelserna punkt 2.6.1 g2 stryks och ersätts med följande text: 

"Budgetberedning: förtroendevald som är inbjuden/kallad till budgetberedning av 
respektive blocks gruppledare är berättigad till arvode, förlorad arbetsinkomst och 
resekostnadsersättning. Ersättningen omfattar högst två personer från varje parti 
och vid maximalt åtta tillfallen." 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13 § 256 punkten 2 att frågan om punkt 
2.6.1 g i bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda återremitteras 
till kommunstyrelsen för politisk beredning. 

Ordföranden Robin Gustavsson (KD) har inkommit med ett ordförandeförslag 
med lydelse enligt förslag till beslut. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2022-03-17, § 11, kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda punkt 2.6.1 
Förutsättning för ersättning ändras genom en revidering av punkt g) 2 och ett 
tillägg av ny punkt g) 3 enligt följande: 

g) 2 
Varje gruppledare har möjlighet att bjuda in två förtroendevalda vid tre tillfallen till 
enskilda eller gemensamma överläggningar med tjänstepersoner för budgetbered
ningar med rätt till förrättningsersättning, förlorad arbetsinkomst och resekostnads
ersättning. 

g) 3 
Varje gruppledare har, utöver vad som anges i punkt g) 2, möjlighet att bjuda in två 
förtroendevalda vid tre tillfallen till enskilda eller gemensamma överläggningar med 
tjänstepersoner för budgetberedningar med rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och resekostnadsersättning. 

Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga. 
Joachim Fors (S) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga. 

Ulf Berggren (SD) avstår att delta i beslutet i den del som avser motförslaget. 

Ulf Berggren (SD) yrkar att punkterna 2.6.1 g) 1 och g)2 stryks helt ur nuvarande 
regler om bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 

Joachim Fors (S) yrkar avslag på liggande ordförandeförslag och lägger följande 
ändringsyrkande: "Befintlig punkt 2.6.1 g)2 stryks och ersätts med följande text: 
Budgetberedning: Förtroendevald som är inbjuden/kallad till budgetberedning av 
respektive partis gruppledare är berättigad till förrättningsersättning, förlorad 
arbetsinkomst och resekostnadsersättning. Ersättningen omfattar högst två 
personer från varje parti och vid maximalt åtta tillfallen." 

Kommunstyrelsen 

J,steciog 6 1v} Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner ordförandeförslaget bifallet. 

Votering begärs. 

Ordförandeförslaget är huvudförslag. Motförslag ska utses. Ordförande ställer Ulf 
Berggrens förslag mot Joachim Fors förslag för att utse ett motförslag till 
ordförandeförslaget. Följande voteringsproposition godkänns: "Den som röstar på 
Ulf Berggrens förslag röstar ja. Den som röstar på Joachim Fors förslag röstar nej." 

Följande röstar ja: 
Ulf Berggren (SD). 

Följande röstar nej: 
Joachim Fors (S) 
Robin Gustavsson (KO). 

Personalutskottet har därmed beslutar att utse Joachim Fors förslag till motförslag. 

Ordförande ställer därefter förslagen mot varandra och finner att personalutskottet 
beslutat i enlighet med ordförandens utslagsröst. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Personalavdelningen 

Kommunstyrelsen 

J"'''""' ~ ~ 
Utdraget bestyrkes 

21 (46) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-17 
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ommun 

Personalutskottet 

§9 

Komplettering till bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
Dnr: KLF 2021/801 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda punkt 2.6.1 
Förutsättning för ersättning ändras genom en revidering av punkt g) 2 och ett tillägg 
av ny punkt g) 3 enligt följande: 

g) 2 
Varje gruppledare har möjlighet att bjuda in två förtroendevalda vid tre tillfallen till 
enskilda eller gemensamma överläggningar med tjänstepersoner för budgetbered
ningar med rätt till förrättningsersättning, förlorad arbetsinkomst och resekostnads
ersättning. 

g)3 
Varje gruppledare har, utöver vad som anges i punkt g) 2, möjlighet att bjuda in två 
förtroendevalda vid tre tillfallen till enskilda eller gemensamma överläggningar med 
tjänstepersoner för budgetberedningar med rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och resekostnadsersättning. 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga. 

Joachim Fors (S) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ulf Berggren (SD) avstår att delta i beslutet i den del som avser motförslaget. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) yrkar att punkterna 2.6.1 g)l och g)2 stryks helt ur nuvarande 
regler om bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 

Joachim Fors (S) yrkar avslag på liggande ordförandeförslag och lägger följande 
ändringsyrkande: "Befintlig punkt 2.6.1 g)2 stryks och ersätts med följande text: 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samma nträdesdatum 
2022-03-17 

Personalutskottet 

Budgetberedning: Förtroendevald som är inbjuden/kallad till budgetberedning av 
respektive partis gruppledare är berättigad till förrättningsersättning, förlorad 
arbetsinkomst och resekostnadsersättning. Ersättningen omfattar högst två 
personer från varje parti och vid maximalt åtta tillfallen." 

Omröstning 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner ordförandeförslaget bifallet. 

Votering begärs. 

Ordförandeförslaget är huvudförslag. Motförslag ska utses. Ordförande ställer Ulf 
Berggrens förslag mot Joachim Fors förslag för att utse ett motförslag till 
ordförandeförslaget. Följande voteringsproposition godkänns: "Den som röstar på 
Ulf Berggrens förslag röstar ja. Den som röstar på Joachim Fors förslag röstar nej." 

Följande röstar ja: 
Ulf Berggren (SD). 

Följande röstar nej: 
Joachim Fors (S) 
Robin Gustavsson (KD). 
Personalutskottet har därmed beslutar att utse Joachim Fors förslag till motförslag. 

Ordförande ställer därefter förslagen mot varandra och finner att personalutskottet 
beslutat i enlighet med ordförandens utslagsröst. 

Beskrivning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-13 yrkade Joachim Fors (S) att 
arvodesbestämmelserna punkt 2.6.1 g2 stryks och ersätts med följande text: 

"Budgetberedning: förtroendevald som är inbjuden/ kallad till budgetberedning av 
respektive blocks gruppledare är berättigad till arvode, förlorad arbetsinkomst och 
resekostnadsersättning. Ersättningen omfattar högst två personer från varje parti 
och vid maximalt åtta tillfallen." 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13 § 256 punkten 2 att frågan om punkt 
2.6.1 g i bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda återremitteras 
till kommunstyrelsen för politisk beredning. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-17 

Personalutskottet 

Ordföranden Robin Gustavsson (KD) har inkommit med ett ordförandeförslag 
med lydelse enligt förslag till beslut. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Inte aktuellt. 

Bamperspektivet 

Inte aktuellt. 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt. 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt. 

Sänt till: 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Reservation 

Ärende #5 "Revidering och komplettering av bestämmelser om 

ekonomisk ersättning till förtroendevaldan 

Personalutskottet Hässleholm 2022-03-17 

Sverigedemokraterna är minst sagt missnöjda med att man ytterligare försöker 

öka kostnaderna för arvoden till förtroendevalda i Hässleholms kommun. 

Vi har sedan tidigare utryckt vår åsikt att de politiska partiernas framtagande av 

budgetförslag ska ses som ett internt arbete som ej ska vara arvoderat. 

Politik handlar för oss sverigedemokrater om ett delvis ideellt arbete som man 

gör för att man har en vilja att förändra samhället. Att då skattebetalarnas 

medel ska gå till ytterligare arvoden och förlorad arbetsinkomst för politiska 

interna möten anser vi vara osmakligt. 

På grund av detta yrkar Sverigedemokraterna följande: 

-Att punkt 2.6.1 g)l och g)2 stryks helt ur arvodesreglementet. 

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Ulf Berggren (SO) 



~~ 
~• Socialdemokraterna 

Reservation till beslutet i ärende 5 Personalutskottets möte den 17 mars 2022 

Att man redan från början när ett nytt förslag till Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda lyckas få igenom ett förslag som direkt stryper oppositionens möjlighet att utöva sin 

demokratiska rättighet, är ett bevis på hur man vill utöva en makt som man inte har. 

Man vill strypa oppositionen till den milda grad att man skulle tro att vi befinner oss i ett annat land 

än Sverige. Restalliansen har försatt vår kommun i en sådan situation på grund av en påhittad ide om 

en " tre blocks lösning". Vi Socialdemokrater har hela tiden sagt att det inte kommer att fungera. 

Vilket vi gång på gång får bevis på. 

Att nu komma med ytterligare ett förslag som minskar demokratin mot hur det var innan 202 ' ser vi 

som ett hån mot oppositionen. Robin Gustavsson (KD) står i Kommunfullmäktige och säger att vi ska 

diskutera detta innan vi lägger ett förslag på bordet, men vad hände? Jo utan någon som helst 

diskussion så läggs ett förslag från Robin Gustavsson (KD). Ett förslag som vi Socialdemokrater inte 

kan acceptera . 

Vill man driva en kommun i "tre block" då får man se till att alla har samma möjligheter till att få 

information och möjlighet att lägga ett motförslag i budgeten som de som styr. En välinformerad 

opposition göra att det blir lättare att hitta överenskommelser som håller över tid och som gynnar 

kommunens invånare. Men det känns inte som de styrande i Hässleholms kommun vill ha det så . 

Man vill bara utöva sin makt som man inte har. 

Därför yrkade jag avslag på liggande förslag och bifall till mitt förslag. 

Hässleholm den 17 mars 2022 

Socialdemokraterna 

Joachim Fors 
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Revidering och komplettering av bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda 

  

Förslag till beslut 

Personalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda punkt 2.6.1 
Förutsättning för ersättning ändras genom en revidering av punkt g) 2 och ett tillägg 
av ny punkt g) 3 enligt följande: 

g) 2  
Varje gruppledare har möjlighet att bjuda in två förtroendevalda vid tre tillfällen till 
enskilda eller gemensamma överläggningar med tjänstepersoner för budgetbered-
ningar med rätt till förrättningsersättning, förlorad arbetsinkomst och resekostnads-
ersättning. 
 
g)3  
Varje gruppledare har, utöver vad som anges i punkt g) 2, möjlighet att bjuda in två 
förtroendevalda vid tre tillfällen till enskilda eller gemensamma överläggningar med 
tjänstepersoner för budgetberedningar med rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och resekostnadsersättning.  

 

Beskrivning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-13 yrkade Joachim Fors (S) att 
arvodesbestämmelserna punkt 2.6.1 g2 stryks och ersätts med följande text:  
 
”Budgetberedning: förtroendevald som är inbjuden/kallad till budgetberedning av 
respektive blocks gruppledare är berättigad till arvode, förlorad arbetsinkomst och 

Hässleholms 
kommun 
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resekostnadsersättning. Ersättningen omfattar högst två personer från varje parti 
och vid maximalt åtta tillfällen.” 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13 § 256 punkten 2 att frågan om punkt 
2.6.1 g i bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda återremitteras 
till kommunstyrelsen för politisk beredning. 

Ordföranden Robin Gustavsson (KD) har inkommit med ett ordförandeförslag 
med lydelse enligt förslag till beslut. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt. 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt. 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt. 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt. 

 

Bilagor 

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda.  

Sändlista: 

Skriv texten här 

 

Enligt uppdrag 

Personalavdelningen 

Marie Söderqvist  

Personalchef 
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1. Allmänt 

1.1. Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Hässleholms kommun, det vill säga ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, nämnder, revisorer och revisorsersät- 
tare samt de som i övrigt är förtroendevalda och inte får ersättning på annat sätt. 

Bestämmelserna gäller även helägda kommunala bolag. 
 

Med förtroendevald avses i detta sammanhang förtroendevalda enligt kommunallagen 4 kap 1§. 
 

1.2. Ersättningar 

Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ kan utgå som: 
 

• månadsarvode 
• sammanträdesarvode 
• förrättningsersättning 
• ersättning för förlorad arbetsinkomst 
• ersättning för förlorad pensionsförmån 
• resekostnadsersättning 
• ersättning för vissa styrkta kostnader 

Kostnaderna för dessa ersättningar förs på det organ den förtroendevalde vid varje särskilt tillfälle 
representerar. 

1.3. Kommunal pension 

För månadsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension 
med mera. 

1.4. Tolkning och tillämpning 

Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. 
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2. Arvoden 

2.1. Gemensamma bestämmelser 

2.1.1. Grundbelopp 

Till grund för beräkningen av arvoden gäller ett grundbelopp motsvarande 90 % av arvodet för 
riksdagens ledamöter. 

Uppräkning av arvodet kopplas till uppräkning av arvodet för riksdagens ledamöter. Beräkningen 
baseras på riksdagens arvodesnämnds beslut föregående år att gälla från 1 januari kommande år. 

2.1.2. Tak för sammanlagd ersättning 

Sammanlagd ersättning för månadsarvode, sammanträdesarvoden, förrättningsersättning och för- 
lorad arbetsinkomst som betalas ut enligt detta reglemente kan per kalenderår inte överstiga 
100 % av månadsarvode för kommunstyrelsens ordförande x 12. Förtroendevald ansvarar själv 
för bevakning av detta. 

2.2. Månadsarvode för kommunalråd 

Till heltidssysselsatt kommunalråd utgår ett månadsarvode motsvarande 100 % av grundbeloppet. 
Kommunstyrelsens ordförande har dessutom ett månatligt tillägg motsvarande 15 % av grundbe- 
loppet. Arvodet inkluderar ersättning för sammanträden, förrättningar och förlorad arbetsin- 
komst. 

Heltidssysselsatt kommunalråd är inte berättigad till arvode för annat uppdrag som omfattas av 
dessa regler. 
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2.3. Månadsarvode för ordförande och vice ordförande i nämnder och full- 

mäktige med mera 

Nedanstående förtroendevalda har rätt till månadsarvode med angiven procentsats av grundbe- 
loppet. Månadsarvodet inkluderar arvoden för sammanträden och förättningar med respektive 
organ samt annat arbete som är förenat med detta uppdrag. 

 
Uppdrag Ordf. 1:e vice 2:e vice Ledamot 

Kommunfullmäktige 15 7,5 7,5  

Kommunstyrelsen 115 100 100  
Kommunrevisionen 15 7,5 7,5 5 
Kultur- och fritidsnämnden 20 10 10  
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 25 12,5 12,5  
Tekniska nämnden 25 12,5 12,5  
Barn- och utbildningsnämnden 45 22,5 22,5  
Socialnämnden * 40 25 25  
Omsorgsnämnden 40 20 20  
Arbetsmarknadsnämnden 20 10 10  
Valnämnden ** 10 5 -  
Överförmyndare 10 - -  

 
* Arvodet inkluderar ersättning för så kallad social jour. 

 
** Arvodet utgår under 12 månader i samband med allmänt val (RKL-val eller EU-val) och under 6 
månader i samband med kommunal folkomröstning som inte sker samtidigt med allmänna val. Arvo- 
destiden beräknas så att tiden löper till och med det månadsskifte som infaller minst 14 dagar efter 
valdagen. Om nytt val sker inom ett år efter val fortsätter arvodet enligt ovan. Överlappning av ar- 
vode kan inte ske. Under övrig tid utgår sammanträdesarvode och förrättningsersättning enligt övriga 
bestämmelser i detta reglemente. 

2.4. Månadsarvode i kommunala bolag 

Nedanstående förtroendevalda har rätt till månadsarvode med angiven procentsats av grundbe- 
loppet. Månadsarvodet inkluderar arvoden för sammanträden och förättningar med respektive 
organ samt annat arbete som är förenat med detta uppdrag. 

 
Uppdrag Ordf. Vice ordf. 

Hässlehem AB 15 7,5 
Hässleholm Miljö AB 20 10 
Hässleholms Industribyggnads AB 
Hässleholms fibernät holding AB 

15 
15 

7,5 
7,5 

 
Till lekmannarevisor i kommunens bolag utgår ett årsarvode från respektive bolag om 5 % av 
grundbeloppet. 

Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala bolag beslutas av moderbolagets sty- 
relse. 
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2.5. Sammanträdesarvode 

2.5.1. Förutsättningar för arvode 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närva- 
rorätt har rätt till arvode för protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktige- 
beredning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndsutskott, nämndberedningar samt sty- 
relse för kommunalt aktiebolag. 

Förtroendevald med månadsarvode har inte rätt till sammanträdesarvode för deltagande i sam- 
manträde som följer uppdraget för vilket månadsarvode utgår. 

2.5.2. Arvodesersättning 

Timersättning är 3 promille av grundbeloppet avrundat till närmast helt krontal. 

För första timmen utgår ett grundarvode motsvarande 4 timmar. För varje därefter påbörjad 
timme utgår ersättning för hel timme. 

I grundarvodet ingår ersättning för förberedelser såsom inläsning, gruppmöten och restid inför 
sammanträde. 

Förtroendevald som under samma dag deltar i ett eller flera sammanträden eller förrättningar en- 
ligt punkt 2.5.1 och 2.6.1 har inte rätt till högre arvode än som motsvarar åtta gånger timersätt- 
ningen. 

2.5.3. Ej månadsarvoderad ordförande 

Till ej månadsarvoderad ordförande i nämnd eller nämndsutskott utgår utöver sammanträdesar- 
vode även ersättning för varje protokollfört sammanträde motsvarande fyra gånger timersätt- 
ningen. För sådan vice ordförande utgör motsvarande ersättning två gånger timersättningen. 

 
 

2.6. Förrättningsersättning 

2.6.1. Förutsättning för ersättning 

Förrättningar är sammanträden, uppdrag, ärenden med mera vilka följer av uppdraget som för- 
troendevald men inte omfattas av punkten 2.5.1. 

Förtroendevald med månadsarvode har inte rätt till ersättning för deltagande i förrättning som 
följer uppdraget för vilket månadsarvode utgår. 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närva- 
rorätt har rätt till förrättningsersättning för: 

a) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper, styrgrupper och arbetsgrup- 
per utsedda av fullmäktige, nämnd, utskott eller bolag där protokoll eller anteckningar 
förs av sekreterare och där den förtroendevalde genom protokollfört beslut utsetts att re- 
presentera fullmäktige/nämnd/utskott/bolag 

b) deltagande i konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande 
som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med förtroendeuppdra- 
get. Deltagandet ska vara beslutat av kommunfullmäktige, nämnd, utskott eller bolag. 
Andra förtroendevalda än kommunalråden har rätt till förrättningsersättning för delta- 
gande i kurs eller konferens i den del den omfattar mer än en dag. 
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c) uppdrag som kontaktperson om nämnd beslutat att förrättningsersättning ska utgå 

d) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 
själv tillhör eller med utomstående myndighet eller organisation där den förtroendevalde 
genom protokollfört beslut utsetts att representera fullmäktige/nämnd/utskott/bolag 

e) sammankomst med kommunalt samrådsorgan eller intressentsammansatt organ 

f) särskilt av kommunstyrelsens ordförande sammankallade överläggningar med parlamenta- 
risk grupp, det vill säga representanter för de i fullmäktige representerade politiska parti- 
erna samt kommunalråd 

g) 1 Kommundirektören eller den kommundirektören delegerat uppdraget till, kallar/inbju- 
der till budgetberedning utifrån tjänsteorganisationens behov av dialog med förtroende- 
valda. Ersättning utgår med förrättningsersättning, förlorad arbetsinkomst samt resekost- 
nadsersättning. 

g) 2 Därutöver har varje gruppledare möjlighet att bjuda in två förtroendevalda per tillfälle 
till enskilda budgetberedningar med rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och re- 
sekostnadsersättning. 

h) besiktning, inspektion eller tillsyn 

i) protokollsjustering 
 
 

2.6.2. Förrättningsersättning 

Timersättning är 3 promille av grundbeloppet avrundat till närmast helt krontal. 
 

För förrättningar enligt punkt a) – i) utgår grundarvode för första timmen motsvarande 2 timmar. 
För varje därefter påbörjad timme utgår ersättning för hel timme. 
Gäller ej avsnitt 2.6.1 g)2 

 
I grundarvode ingår ersättning för förberedelser såsom inläsning, gruppmöten och restid inför 
förrättning. 

Förtroendevald som under samma dag deltar i förrättningar eller sammanträden enligt punkt 
2.5.1 och 2.6.1 har inte rätt till högre arvode än som motsvarar åtta gånger timersättningen. 

Dubbel förrättningsersättning ska utgå till ordförande i grupper och råd som tillsätts av fullmäk- 
tige, nämnder eller bolag. Ersättning utgår inte när ordförande är kommunalråd, eller i annat fall 
när förrättningen följer uppdraget för vilket ett månadsarvode utgår. 
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3. Resekostnadsersättning och traktamente 
Kostnader för resor till och från förrättning ersätts enligt de grunder som fastställts för kommu- 
nens medarbetare, se Riktlinjer för resor, trafik och fordon i Hässleholms kommunkoncern. För förrättning 
inom kommunen utgår ersättning endast om avståndet mellan den förtroendevaldes bostad och 
platsen för sammanträdet eller förrättingen överstiger fem kilometer. 

För ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen är stadshuset i Hässleholm tjänste- 
ställe. 

Vid deltagande i sammanträde eller förrättning utom kommunen utgår traktamente enligt de 
grunder som fastställts för kommunens medarbetare. Färdtidsersättning utgår inte. 

 
 

4. Särskilda kostnadsersättningar 

4.1. Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsvariation 

Förtroendevald med funktionsvariation har rätt till ersättning för de särskilda kostnader som upp- 
kommit till följd av deltagande i sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat 
sätt. Här ingår kostnader för resor, ledsagare, hjälp med inläsning av handlingar och liknande. Er- 
sättning utgår för styrkta kostnader. 

4.2. Barntillsynskostnader 

Ersättning utgår för kostnader som uppkommit på grund av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård eller tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som inte 
fyllt 12 år. Ersättning utgår för styrkta kostnader. Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av 
egen familjemedlem eller av sammanboende och inte heller för tid då barnet normalt vistas i 
kommunal eller annan alternativ barnomsorg. 

 
 
5. Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

5.1. Förutsättningar för ersättning 

Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid är berättigad till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Med betydande del av heltid avses, enligt gällande praxis, 
sammanlagda uppdrag med en tjänstgöringsgrad om 40 % eller mer av heltid. Denna beräknas 
genom att den förtroendevaldes procentuella månadsarvoden för samtliga uppdrag enligt detta 
dokument, läggs samman. Om förtroendevald har ett eller flera uppdrag motsvarande 40 % eller 
mer utgår inte ersättning för förlorad arbetsinkomst för de uppdrag där man har fast månadsar- 
vode. 

För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå krävs: 
 

• att den förtroendevalde har förlorat arbetsinkomst som föranletts av uppdraget, samt 
• att den förtroendevalde kan styrka sin förlust 
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Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst för uppdrag enligt punkt 
2.5.1 och 2.6.1. 

 
Med begreppet förlorad arbetsinkomst i denna punkt avses även andra förlorade ekonomiska för- 
måner, såsom föräldrapenning, som den förtroendevalde förlorar på grund av uppdrag. 

 
I ersättning för förlorad arbetsinkomst innefattas ersättning för styrkt förlorad semesterförmån 
som uppkommit med anledning av fullgörande av förtroendeuppdrag. 
Förlorad pensionsförmån regleras i särskild punkt. 

 
 

5.2. Ersättningens storlek 

5.2.1. Gemensamma bestämmelser 

Ersättningens storlek grundas på inlämnad uppgift om inkomst och betalas ut med belopp per 
timma. 

Den förtroendevalde ska årligen lämna in ett styrkt intyg om arbetsinkomstens storlek. Intyget 
lämnas vid första begäran om ersättning, därefter årligen i januari månad eller snarast vid föränd- 
ring av inkomst. 

5.2.2. Anställd 

För anställda ska inkomstuppgifter styrkas av arbetsgivaren. 
För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation samt revisor. 

 
5.2.3. Arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller motsvarande ersättning 

Om den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning motsva- 
rar ersättningen det belopp som den förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. Be- 
gärt belopp ska styrkas med intyg eller motsvarande från ansvarig a-kassa eller försäkringskassa. 

5.2.4. Egenföretagare 

Med egenföretagare menas en person som har F-skattsedel. Annan bedömning görs i varje enskilt 
fall av kommunstyrelsen. Egenföretagare som kan visa att arbetsinkomst har förlorats men inte 
till vilket belopp har rätt till en schablonersättning per timme som är 35 % av grundbeloppet divi- 
derat med 165. Begärt belopp ska styrkas, till exempel genom att använda anställningskontrakt, 
intyg från arbetsgivare, registreringsbevis för aktiv näringsverksamhet tillsammans med intyg av- 
seende sjukpenninggrundande inkomst eller taxerad inkomst eller liknande. 

För ersättning över schablonnivå krävs att den förtroendevalde lämnar särskilt underlag som styr- 
ker förlusten. 

5.3. Begränsningar 

a) Ersättning utgår inte för inkomst från kapital eller av passiv näringsverksamhet. 
 

b) Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst om schablo- 
nersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten. 
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c) Högsta timersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarar 80 % av grundbeloppet divi- 
derat med 165. 

d) Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut med högst åtta timmar per dygn. Förtro- 
endevald med speciella arbetstider (till exempel skiftarbete) eller särskilda arbetsförhållan- 
den i övrigt där det inte kan anses skäligt att den förtroendevalda fullgör sina arbetsupp- 
gifter i direkt anslutning till sammanträde/förrättningoch kan få ersättning för mer än 8 
timmars arbete. Det förutsätter att den förtroendevalda kan visa förlust av arbetsinkomst. 
Intyg från arbetsgivaren ska lämnas. 

e) Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid har man ingen rätt till ersättning för för- 
lorad arbetsinkomst. Av detta följer också att en förtroendevald som byter arbetspass för 
att få ledig tid, inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. En förtroendevald 
som är anställd och själv kan reglera sin arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs på 
ledig tid och därför inte ger något löneavdrag har inte heller rätt till ersättning för förlorad 
inkomst. 

 
 

6. Förlorad pensionsförmån 
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. För förtroendevald som full- 
gör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid regleras pensionen i för kommunen gällande 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda, se Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroen- 
devalda. Med betydande del av heltid avses sammanlagda uppdrag med en tjänstgöringsgrad 
om 40 % eller mer av heltid. 

 
Ej månadsarvoderade förtroendevalda och månadsarvoderade förtroendevalda som inte fullgör 
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid erhåller ersättning för förlorad pensionsförmån 
genom att kommunen tillhandahåller en traditionell pensionsförsäkring. Avgiften ska beräknas på 
utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst och uppgår till den procentsats som gäller som av- 
gift för den avgiftsbestämda ålderspensionen för anställda inom kommunen. Dessutom gör kom- 
munen pensionsavsättning. 

 
Förtroendevald som inte innehar någon anställning och som kan styrka att pensionsförmån har 
förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp. 
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7. Frånvaro, avgång och förhinder 

7.1. Avdrag vid sjukdom 

För förtroendevald med månadsarvode utgår oavkortat arvode de första 14 kalenderdagarna vid 
varje sjukdomsfall. Från den 15:e kalenderdagen och följande under sjukdomsperioden, ska arvo- 
det minskas. Minskningen sker genom avdrag med 50 % av arvodet per dag (en 30-del) oavsett 
månad under året. 

Efter dag 30 minskas arvodet i proportion till frånvaron/den omfattning ledigheten avser. 

Förtroendevald ansvarar själv för anmälan till kommunen och försäkringskassan. 

7.2. Tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn) 

Om förtroendevald med månadsarvode på grund av ledighet enligt ovan är förhindrad att utföra 
sitt uppdrag bibehåller förtroendevald arvodet oavkortat i 30 kalenderdagar. Dessa 30 dagar gäller 
per barn och år. De 30 dagarna gäller för dagar då förtroendevald är helt eller delvis ledig enligt 
ovan. 

Det arvode som förtroendevald har rätt till under 30 kalenderdagar ska baseras på det arvode för- 
troendevald hade innan ledigheten. 

Efter dag 30 minskas arvodet i proportion till frånvaron/den omfattning ledigheten avser. 
 

Förtroendevald ansvarar själv för anmälan till kommunen och försäkringskassan. 
 

7.3. Avgång och övrig frånvaro 

Om förtroendevald med månadsarvode avgår under mandatperioden, utgår arvode utifrån den 
tid denne innehaft uppdraget den aktuella månaden. Den tillträdande förtroendevalde erhåller ar- 
vode utifrån den tid denne innehaft uppdraget den aktuella månaden. Tiden räknas utifrån datum 
för avgång/tillträde av uppdraget. 

Om förtroendevald med månadsarvode är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag av annan orsak än 
egen sjukdom eller vård av sjukt barn ska månadsarvodet minskas i motsvarande mån från dag 
15. 

Om vice ordförande eller annan ledamot efter 14 kalenderdagar träder i ordförandens ställe ska 
förtroendevald erhålla ett arvode som motsvarar samma nivå som ordföranden erhållit. Sådan 
höjning av arvodet kan också utgå för tid dessförinnan efter särskilt beslut av kommunstyrelsen. 
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8. Begäran om ersättning 

8.1. Ansökan 

Sammanträdesarvode betalas ut efter protokollets närvarolista och ansökan om arvode behöver 
inte göras av den förtroendevalde. Månadarvoden betalas ut utan anmälan. 

För att få ersättning enligt dessa bestämmelser ska den förtroendevalde intyga och kunna styrka 
sina förluster eller kostnader. 

Kommunstyrelsens förvaltning fastställer de närmare rutiner och formkrav som ska tillämpas för 
begäran om ersättning och utbetalning av ersättning enligt dessa bestämmelser. 

8.2. Utbetalning 

Månadsarvode utbetalas innevarande månad. Övriga ersättningar utbetalas månadsvis i efterskott. 
 

8.3. Preskriptionstider 

Begäran om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska inlämnas snarast, dock inom ett år från 
den dag ersättningen avser. 
Om begäran inte lämnas in inom denna tid, bortfaller rätten till ersättning. 
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Digital strategi 
Dnr: KLF 2021/639 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta "Digital strategi" som 
digital strategi för Hässleholms kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Digitaliseringen förändrar världen så som vi känner den. Smart teknik och 
innovationer är på väg att förändra människors behov och beteende i grunden. Den 
digitala tekniken kommer även att förändra hur samhällsservice utförs. "Digital 
strategi" handlar om strategisk verksamhetsutveckling som stöds av digitalisering. 
När vi tar till oss digitaliseringens möjligheter bidrar vi till att bygga en modern och 
attraktiv kommun. Med digitaliseringens möjligheter skapar vi goda förutsättningar 
för en effektivare, smartare och öppnare förvaltning, som stödjer innovationer och 
delaktighet. Tid frigörs i verksamheterna och medborgaren får bästa möjliga stöd. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-06, § 38, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att anta "Digital strategi" som digital strategi för 
Hässleholms kommun. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
IT-avdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Digital strategi  
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ”Digital strategi” som digital strategi för Hässleholms 
kommun 

 

Sammanfattning  

Digitaliseringen förändrar världen så som vi känner den. Smart teknik och 
innovationer är på väg att förändra människors behov och beteende i grunden. Den 
digitala tekniken kommer även att förändra hur samhällsservice utförs. 
”Digital strategi” handlar om strategisk verksamhetsutveckling som stöds av 
digitalisering. När vi tar till oss digitaliseringens möjligheter bidrar vi till att bygga en 
modern och attraktiv kommun. Med digitaliseringens möjligheter skapar vi goda 
förutsättningar för en effektivare, smartare och öppnare förvaltning, som stödjer 
innovationer och delaktighet. Tid frigörs i verksamheterna och medborgaren får 
bästa möjliga stöd. 

 

Beskrivning av ärendet 

2017 påbörjades arbetet med att ta fram en digital strategi för Hässleholms 
kommun. I arbetet har samtliga förvaltningar och bolag varit involverade, bland 
annat i en workshop där vi tillsammans tog fram fokusområden där det fanns behov 
av att ha digitala lösningar för att kunna bibehålla eller öka kvalitén på våra tjänster 
till medborgarna i Hässleholms kommun. Vid olika tillfälle har strategin tagits upp 
och bearbetats i olika grupperingar för att i dag nått sitt slutgiltiga innehåll. Under 
2020 har strategin och dess innehåll förankrats hos kommundirektör, 
förvaltningschefer och våra kommunala bolag. 

Hässleholms 
kommun 
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I mötet med verksamheterna idag så efterfrågas den digitala strategin för att 
verksamheterna ska kunna ha den som viljeinriktning när de ska utveckla sina 
digitala handlingsplaner. Strategin utgår från den nationella strategin som sen 
sammankopplas mot våra kommunala mål. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Målet är att med hjälp av digital teknik kunna öka kvalitén i de tjänster som vi 
levererar till verksamhetens brukare och att vi effektiviserar de tjänster som kan 
utföras med digitala hjälpmedel vilket leder till att vi säkerställer att vi har resurser 
till de tjänster som ”måste” utföras med mänsklig beröring. 

Barnperspektivet  

I Hässleholms kommun står vi för att barn och unga ska få en bra start i livet. Ett 
av fokusområdena i strategin belyser att digitala verktyg ska vara en naturlig del i det 
pedagogiska arbetet. Det gör att alla våra barn och unga ska ha samma 
förutsättningar att ta del av digitaliseringen som sker i samhället oavsett vilka 
socioekonomiska förhållanden som man kommer ifrån. 

Miljökonsekvenser  

Digitaliseringen i samhället skapar en förutsättning att vi ska kunna nå de miljömål 
som är satta. Med ”Digital strategi” så skapar vi bättre förutsättningar för att 
fortsätta 
minska vår miljöpåverkan, exempelvis via digitala möte, eller genom att minska 
utskrifter. 

Facklig samverkan 

2021-10-29 

Ekonomiska konsekvenser 

De initiativ som sker ute i verksamheterna utifrån ”Digital strategi” bekostas av 
respektive verksamhet. Finansieringen sker utifrån samma regler som gäller för all 
verksamhetsutveckling i Hässleholms kommun. ”Digital strategi” visar på en 
strategisk riktning där kommunen använder digitaliseringen för att minska 
kostnader, öka effektiviteten och förbättra leveransen till kommunens invånare. 
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► Hässleholm nästa. 



 
 

 

1. Inledning 
Digitaliseringen förändrar världen så som vi känner den. Smart teknik och innovationer är på 
väg att förändra människors behov och beteende i grunden. Den digitala tekniken kommer även 
att förändra hur samhällsservice utförs. 
 
”Digital strategi” handlar om strategisk verksamhetsutveckling som stöds av digitalisering. När 
vi tar till oss digitaliseringens möjligheter bidrar vi till att bygga en modern och attraktiv kom-
mun. Med digitaliseringens möjligheter skapar vi goda förutsättningar för en effektivare, smar-
tare och öppnare förvaltning, som stödjer innovationer och delaktighet. Tid frigörs i verksam-
heterna och medborgaren får bästa möjliga stöd. 
 
”Digitalt strategi” är i linje med visionens sammanfattning: Hässleholms kommun är en knut-
punkt och mötesplats som präglas av förändring och utveckling, genom öppenhet gentemot 
omvärlden och nyfikenhet på det nya. 
 
1.1 Syfte 

Syftet med en digital strategi är att vara ett stöd till kommunens nämnder och verksamheter och 
ge vägledning i att med hjälp av digitalisering nå de mål som är satta av kommunfullmäktige. 
 
”Digital strategi” hjälper oss att nå en effektiv resursanvändning där kvalitet och effektivitet 
ökar och servicen till företag och medborgare förbättras. Med hjälp av digitala verktyg har vi 
möjlighet att effektivisera våra interna arbetsprocesser för att i nästa led omfördela våra resurser 
till att ge medborgarna i Hässleholms kommun en trygg och utvecklande levnadsmiljö. Digitali-
seringen behöver nyttjas på nya innovativa sätt så att utvecklingen av verksamheten blir sty-
rande, i stället för tekniken. ”Digital strategi” ska därför vara en naturlig del vid beslutsfattande 
på samtliga nivåer. Digitaliseringsarbetet ska vara integrerat i verksamhetsutvecklingen, och vara 
långsiktigt och hållbart. En tydlig struktur och styrning i hur vi ska använda och utveckla digitala 
verktyg bidrar till att motverka spretighet, stuprör och dubbelarbete.  
 
”Digital strategi” ska vara ett vägledande dokument när varje förvaltning tar fram sin digitala 
handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva hur förvaltningen ska använda digitala funktioner 
och digitala tjänster för att uppnå de kommunala målen.  

 

2. Övergripande principer 
 
Medborgaren i fokus 

 Kontakter med kommunen ska utföras med hög servicenivå utifrån medborgarens be-
hov. 

 Digitalisering ska vara en naturlig del vid beslutsfattandet på samtliga nivåer för att bidra 
till en effektivt ledd kommun. 

 
Med respekt för individen 

 Digitaliseringen ska inte ersätta mänsklig kontakt då denna behövs, till exempel i skolan 
och omsorgen, men ska prioriteras då det är möjligt. 

 Medborgarna ska kunna känna sig trygga med att informationen hanteras på ett säkert 
sätt när de använder kommunens digitala tjänster. 



 
 

 

 Digitaliseringen ska inte medföra att individer diskrimineras, till exempel på grund av låg 
digital kompetens. 

 
Med kvalitet som syns  

 Alla kommunens verksamheter ska ha en väl utbyggd fungerande infrastruktur. 
 Verksamhetsutveckling ska i första hand ske med digitala hjälpmedel och i samarbete 

med andra kommuner, regionen och statliga myndigheter. 
 Digitalisering ska medföra ökad tillgänglighet och kvalitet. 

 

3. Nationell strategi 
Regeringen har antagit en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, 
full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Visionen är ett 
hållbart digitaliserat Sverige. 
Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där 
målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar. För att nå det övergripande 
målet har fem delmål satts upp om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital 
ledning och digital infrastruktur. Delmålen tydliggör viktiga aspekter för digitaliseringspolitiken 
och förutsättningar för att digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Det är 
först när digitaliseringen kommer till användning ute i samhället som mervärdet förverkligas.    
 
3.1 Digital kompetens    
Förmågan att följa med i den digitala utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet att få och be-
hålla en anställning, att kunna starta och driva företag eller för att stärka organisationers eller fö-
retags innovationsförmåga och konkurrenskraft.   
 

3.2 Digital trygghet   
Människor, företag och organisationer ska känna tillit till och förtroende i användningen av digi-
tala tjänster samt enkelt kunna använda dem.   
 

3.3 Digital innovation   
Det ska finnas konkurrenskraftiga förutsättningar för att nya eller förbättrade produkter och 
tjänster som ger värde för samhälle, företag, miljö och människor skapas och sprids. Innovation 
kan bidra till att lösa samhällets utmaningar och ett modernt och hållbart samhällsbygge genom 
att kombinera kunskap på nya sätt eller genom att tänka helt nytt.  
 

3.4 Digital ledning   
Regeringens ambition är att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i värl-
den på att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa en enklare vardag för privatperso-
ner och företag, en effektiv offentlig sektor med hög kvalitet, samt fler jobb och ökad tillväxt. 
Det krävs både långsiktig verksamhetsutveckling med digitala lösningar och en alltmer innovativ 
och samverkande förvaltning som sätter användaren i centrum.    
 

3.5 Digital infrastruktur  
En förbättring och förstärkning av infrastruktur för elektroniska kommunikationer är en avgö-
rande förutsättning för att data ska kunna transporteras. Tillgång till bredbandsinfrastruktur ger 



 

 

ökade möjligheter att ta del av samhällets tjänster och utbud, att driva företag och det bidrar till 
social sammanhållning.  
 

4. Fokusområden och inriktningsmål 
Med utgångspunkt i både den nationella digitala strategin och de lokala förutsättningarna slår 
”Digital strategi” fast ett antal fokusområden med inriktningsmål för Hässleholms kommun. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inriktningsmål 
I det digitala Hässleholm är det själv-
klart att ha tillgång till en god bred-
bandsinfrastruktur. Denna tillgång 
skapar förutsättningar för att alla in-
vånare kan ta del av Hässleholms 
kommuns tjänster och utbud. Den 
skapar också förutsättningar för ett 
växande och dynamiskt näringsliv. 

 

Fokus: Gemensam digital infrastruktur 

 

Inriktningsmål 
I det digitala Hässleholm är det 
digitala verktyget en naturlig del i 
det pedagogiska arbetet i förskola 
och skola för att ge barn och 
unga en bra start i livet. 

 

Fokus: Den digitala skolan  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inriktningsmål 
I det digitala Hässleholm är vår 
GIS-data tillgänglig för invånare 
och tjänstemän. De kan återan-
vända eller förädla informat-
ionen i sin vardag eller i verk-
samhetens utveckling. 

 

Inr

Fokus: Använda och utveckla GIS- data 

 

Inriktningsmål 
I det digitala Hässleholm an-
vänds de digitala hjälpmedlen 
för att skapa en flexibel arbetssi-
tuation för medarbetarna med 
tillåtande och kreativa arbets-
platser. Det är leveransen av 
tjänster till våra invånare som 
ska vara det primära. Hur tjäns-
terna tillhandahålls är sekundärt.  

 

Fokus: Den attraktiva och flexibla arbetsgivaren 

Inriktningsmål 
Det digitala Hässleholm ska ta 
hand om all information som 
samlas in via olika tjänster och se 
till att informationen kan använ-
das i hela kommunen utan märk-
bara skarvar eller glapp. 

 

Fokus: Hässleholm - den smarta kommunen med socialt, ekonomiskt 

och ekologiskt hållbar utveckling 
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Inriktningsmål 
Med medborgaren i fokus ska det 
digitala Hässleholm etablera en 
effektiv digital förvaltning som 
erbjuder de digitala tjänster som 
efterfrågas av medborgarna. 

 

Fokus: Effektiv digital förvaltning 

 

Inriktningsmål 
Med respekt för individen ska det 
digitala Hässleholm kunna hantera 
framtidens åldrande befolkning och 
med stöd av digitala verktyg ge om-
sorg och service av hög kvalitet. 

 

Fokus: Omsorg med digital teknik 

 

Inriktningsmål 

I det digitala Hässleholm ska 
medborgarna känna tillit och för-
troende för kommunens digitala 
tjänster och enkelt kunna an-
vända dem. 

 

I

Fokus: Demokrati och deltagande 
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5. Förutsättningar för framgång 
För att satsningen på digital teknik ska bli en framgångsfaktor behöver vi ha en gemensam vilje-
inriktning och samverka på alla plan för genomförandet. Vi behöver jobba med organisationen, 
arbetsprocesserna, medarbetarnas kompetens samt verktyg som nyttokalkylering och självskatt-
ning. I det kommunala uppdraget ingår det att sätta medborgaren i centrum. För att vi ska säker-
ställa det måste vi utgå från medborgarens behov och inte från kommunens invanda rutiner. 
 
Förändringsarbete kräver också samordning och att varje förvaltning, verksamhet och bolag ser 
till helheten. Vi behöver tillsammans leda våra verksamheter i förändring - det ger oss möjlighet 
till samordningsvinster. När vi förändrar och utvecklar tillsammans är det inte säkert att effekten 
i första hand syns i den egna verksamheten, men som helhet skapar vi ett gemensamt värde för 
både invånare och medarbetare. Använder vi ”Digital strategi” som referens till att ta fram för-
valtningarnas handlingsplaner för att sedan enligt nedanstående beslutstrappa ta gemensamma 
beslut, har vi bra förutsättningar att nå de kommunala målen. 
 

6. IT-kontaktgruppen 
I Hässleholms kommun avsätter vi resurser för att centralt samordna arbetet tillsammans med 
representanter från alla förvaltningar och bolag inom koncernen. Representanterna bildar IT-
kontaktgruppen, som träffas regelbundet. Vår samlade kunskap behövs för att möta alltmer 
komplexa utmaningar och skapa kostnadseffektiva smarta tjänster som gör vardagen enklare för 
invånare och företag. Arbetet ska främja processorienterad verksamhetsutveckling med ett kon-
cernövergripande intresse. IT-kontaktgruppen är en viktig resurs och referens när beslut ska tas 
via beslutstrappan. 
 

 

Samordning och beslut 
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Kommunstyrelsen 

§ 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Revidering av omsorgsnämndens reglemente 
Dnr: KLF 2021/921 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderat reglemente för omsorgsnämnden, 
vilket därmed ersätter tidigare gällande reglemente. 

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsnämnden har genom beslut den 14 december 2021, § 75, föreslagit 
kommunfullmäktige att revidera omsorgsnämndens reglemente under § 4 enligt 
följande: 

1. måltidsavgifter vid nämndens enheter m.m. tas bort under rubriken 
delegering från kommunfullmäktige. 

Som motivering anges följande. "Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 § 69 
att en samordnad måltidsorganisation inrättas inom tekniska nämndens 
ansvarsområde från 1 januari 2022, enligt beskrivning i genomförd utredning. 
Omsorgsnämndens reglemente ska därför revideras. Kommunfullmäktiges 
delegering till omsorgsnämnden ändras till att inte omfatta måltidsavgifter vid 
nämndens enheter m.m." 

Utöver den av omsorgsnämnden begärda förändringen föreligger ett allmänt behov 
av översyn av omsorgsnämndens reglemente som är gammalt och inte helt anpassat 
till dagens lagstiftning. Utgångspunkten är Sveriges Kommuner och Regioners 
förslag till reglemente för styrelse och nämnder. Tidigare har kommunstyrelsens och 
övriga nämnders reglementen genomgått liknande omarbetningar. 

I princip är det endast en fråga om att lägga till paragrafer för att få ett tydligare 
regelverk vad gäller formalia, i synnerhet rörande arbetsformer. Härtill har 
nämndens arbetsmiljöansvar tydliggjorts, ansvar för personuppgifter anpassats till 
dagens lagstiftning och ordförandes roll och ansvar reglerats. 

Förslaget har skickats på remiss till omsorgsnämnden som den 1 mars 2022, § 16, 
beslutade att anta förslaget till reglemente. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

vJ 
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Ärendets tidigare behandling 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-06, § 44, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderat reglemente för omsorgsnämnden, 
vilket därmed ersätter tidigare gällande reglemente. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Revidering av omsorgsnämndens reglemente 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut:  

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderat reglemente för omsorgsnämnden, 
vilket därmed ersätter tidigare gällande reglemente.  

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsnämnden har genom beslut den 14 december 2021, § 75, föreslagit 
kommunfullmäktige att revidera omsorgsnämndens reglemente under § 4 enligt 
följande:  

1. måltidsavgifter vid nämndens enheter m.m. tas bort under rubriken 
delegering från kommunfullmäktige. 

Som motivering anges följande. ”Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 § 69 
att en samordnad måltidsorganisation inrättas inom tekniska nämndens 
ansvarsområde från 1 januari 2022, enligt beskrivning i genomförd utredning. 
Omsorgsnämndens reglemente ska därför revideras. Kommunfullmäktiges 
delegering till omsorgsnämnden ändras till att inte omfatta måltidsavgifter vid 
nämndens enheter m.m.” 

Utöver den av omsorgsnämnden begärda förändringen föreligger ett allmänt behov 
av översyn av omsorgsnämndens reglemente som är gammalt och inte helt anpassat 
till dagens lagstiftning. Utgångspunkten är Sveriges Kommuner och Regioners 
förslag till reglemente för styrelse och nämnder. Tidigare har kommunstyrelsens och 
övriga nämnders reglementen genomgått liknande omarbetningar.  

I princip är det endast en fråga om att lägga till paragrafer för att få ett tydligare 
regelverk vad gäller formalia, i synnerhet rörande arbetsformer. Härtill har 
nämndens arbetsmiljöansvar tydliggjorts, ansvar för personuppgifter anpassats till 
dagens lagstiftning och ordförandes roll och ansvar reglerats.   

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (2)  

  

  

 

JAV 

Förslaget har skickats på remiss till omsorgsnämnden som den 1 mars 2022, § 16, 
beslutade att anta förslaget till reglemente.   
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. 

Barnperspektivet  

Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. 

Miljökonsekvenser  

Bedöms inte föreligga några miljökonsekvenser. 

Facklig samverkan 

Bedöms inte föreligga behov av facklig samverkan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Bedöms inte föreligga några ekonomiska konsekvenser. 

 

Bilagor 

1. Förslag till reviderat reglemente  
2. Förslag till reviderat reglemente med markerade ändringar 
3. Nu gällande reglemente 
4. Omsorgsnämndens protokoll med bilagor 
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Nämndens verksamhetsområde 

Nämndens uppgifter 

1 § 

Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende äldreomsorg, 
funktionsnedsatta och socialpsykiatrin enligt vad som sägs i lag om socialnämnd inom dessa 
områden och som inte anförtrotts annan nämnd. 

Omsorgsnämnden har därmed ansvar för verksamheten enligt följande lagstiftning: 

- Socialtjänstlagen (SoL).  

- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter i ärenden enligt samverkansavtal med social-
nämnden. 

Omsorgsnämnden ansvarar för förebyggande och samordnade sociala insatser för enskilda och 
grupper i samhället som inte åvilar annan nämnd. 

Omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret enligt 2 kap 2 § socialtjänstlagen för de äldre och 
funktionshindrade som vistas i kommunen om inget annat avtalats med annan nämnd. 

Omsorgsnämnden är upphandlande myndighet i frågor med stöd av lagen om valfrihetssystem 
(2008:962). 

Omsorgsnämnden har vidare ansvar för utdelning från stiftelser inom nämndens ansvarsområde 
och som inte har anförtrotts annan nämnd. 

Vid extraordinära insatser i kommunen övertar krisledningsnämnden omsorgsnämndens verk-
samhetsansvar och anslag. 

Att nämnden har ansvar för ytterligare verksamheter framgår av 3 § i reglementet. 

2 § 

Nämnden ska 

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden inom nämndens an-
svarsområde 

- stödja och stimulera arbetet inom nämndens verksamhetsområde genom ett nära samar-
bete med myndigheter, föreningar, enskilda och andra 

- ansvara för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen och 
kommunens arkivreglemente  
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- besluta i frågor som rör tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen, 2 kap tryckfri-
hetsförordningen och med stöd därav meddelade författningar i fråga om handlingar 
som förvaras hos nämnden 

- informera om omsorgsnämndens verksamhet 

- i övrigt bevaka och ansvara för de frågor som kommunfullmäktige särskilt beslutar och 
som berör omsorgens verksamhet. 

Delegering från kommunfullmäktige 

3 §  

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

- Avgifter för trygghetslarm samt övriga serviceåtgärder. 

- Avgift för särskild service för psykiskt funktionshindrade. 

- Tillämpningsföreskrifter för taxor inom nämndens verksamhetsområde. 

- Ersättning vid deltagande i sammanträde med s.k. intressentsammansatta organ. 

- Återsända betygshandlingar vid tjänstetillsättning. 

- Rätten att inom nämndens verksamhetsområde besluta i frågor rörande lagen om valfri-
hetssystem (2008:962) innefattar rätt att besluta om införande eller avveckling av valfri-
hetssystem avseende viss verksamhet. 

Förvaltningsorganisation 

4 §  

Under omsorgsnämnden lyder dess förvaltningsorganisation, omsorgsförvaltningen. 

Uppdrag och verksamhet 

5 § 

Omsorgsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs och rapporteras i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelserna i detta reglemente. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

6 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av full-
mäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.  

Personalansvar 

7 §  

Omsorgsnämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för 
förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor in-
klusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 
8 § i kommunstyrelsens reglemente. 
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Behandling av personuppgifter 

8 §  

Omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

9 § 

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Omsorgsnämnden ska regelmässigt till kommunstyrelsen rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Omsorgsnämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den fullgjort de uppdrag 
som fullmäktige har lämnat till den  

1. i reglemente, 
2. genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den full-
gjorts.  

Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 
styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt speciallag. 

Information och samråd 

10 § 

Omsorgsnämnden ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 
den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vil-
ken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds 
verksamhet. 

Arbetsformer 

Sammansättning 

11 §  

Omsorgsnämndens ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige och till ett antal som 
kommunfullmäktige beslutar. 
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Tidpunkt för sammanträdena 

12 §  

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast under-
rättas om beslutet. 

Kallelse 

13 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller 
vice ordföranden kan kalla till ett sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid 
göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till ål-
dern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara 
vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen. Kallelse bör ske elektroniskt om 
det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning hand-
lingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Sammanträde på distans 

14 §  

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett så-
dant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så be-
skaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast tio dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

Närvarorätt 

15 § 

Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid nämndens sammanträden 
och delta i överläggningen i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.  

Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kommunsty-
relsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin 
mening antecknad i protokollet. 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats 
delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträ-
den. 

Ordföranden 

16 §  

Det åligger ordföranden att 

1. leda nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är be-
redda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 

6. bevaka att nämndens beslut verkställs, 

7. med uppmärksamhet följa frågor för omsorgsnämndens utveckling och ekonomiska in-
tressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 

8. främja samverkan mellan omsorgsnämnden och kommunens övriga nämnder, 

9. representera omsorgsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sam-
manträden om inte omsorgsnämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 
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Presidium 

17 § 

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordfö-
rande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

18 §  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrät-
tats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Förhinder 

19 §  

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som 
står i tur att tjänstgöra. 

Ersättares tjänstgöring 

20 §  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam-
manträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur 
att tjänstgöra och inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan 
dem beslutade ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de ta-
gits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring 
får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersät-
tare som kommer längre ner i turordningen. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i 
protokollet. 
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Jäv, avbruten tjänstgöring 

21 §  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hin-
der än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhål-
landet mellan partierna. 

Yrkanden 

22 § 

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkan-
den som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 
eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt. 

Deltagande i beslut 

23 § 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 
till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar 
det med acklamation. 

Reservation 

24 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justeringen av protokollet. 

Justering av protokoll  

25 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt 
innan nämnden justerar den. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

26 § 

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser. 
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Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författ-
ningssamlingen bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare 

27 § 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar 

28 §  

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller dennes ställföreträdare. Vid förfall 
för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden 
utser. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott 

29 §  

Inom omsorgsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Antalet medlemmar i arbetsutskottet beslu-
tas av omsorgsnämnden. 

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland arbetsutskottets ledamöter en ordfö-
rande, en vice ordförande och en andre vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får nämnden utse en ledamot i utskottet att som ersättare för ordfö-
randen fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att tjänst-
göra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av omsorgsnämnden vid valet bestämda ord-
ningen. 

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnads-
val snarast förrättas. 

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Ut-
skottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Ärenden som ska avgöras av omsorgsnämnden i sin helhet bör beredas av utskottet. Ordföran-
den eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet har beretts 
ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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Ordföranden avgör om beredning i arbetsutskottet av visst ärende är obehövlig. 

Utskottet beslutar i personärende i enlighet med upprättad delegationsordning. 
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Nämndens verksamhetsområde 

Nämndens uppgifter 

1 § 

Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende äldreomsorg, 
funktionsnedsatta och socialpsykiatrin enligt vad som sägs i lag om socialnämnd inom dessa 
områden och som inte anförtrotts annan nämnd. 

Omsorgsnämnden har därmed ansvar för verksamheten enligt följande lagstiftning: 

- Socialtjänstlagen (SoL).  

- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Omsorgsnämnden fullgör kKommunens uppgifter i ärenden enligt samverkansavtal med social-
nämnden. 

Omsorgsnämnden ansvarar för fFörebyggande och samordnade sociala insatser för enskilda och 
grupper i samhället som inte åvilar annan nämnd. 

Omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret enligt 2 kap 2 § socialtjänstlagen för de äldre och 
funktionshindrade som vistas i kommunen om inget annat avtalats med annan nämnd. 

Omsorgsnämnden är upphandlande myndighet i frågor med stöd av lagen om valfrihetssystem 
(2008:962). 

Omsorgsnämnden har vidare ansvar för utdelning från stiftelser inom nämndens ansvarsområde 
och som inte har anförtrotts annan nämnd. 

Vid extraordinära insatser i kommunen övertar krisledningsnämnden omsorgsnämndens verk-
samhetsansvar och anslag. 

Att nämnden har ansvar för ytterligare verksamheter framgår av 34 § i reglementet. 

2 § 

Det åligger nämnden härvid attNämnden ska 

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden inom nämndens an-
svarsområde 

- stödja och stimulera arbetet inom nämndens verksamhetsområde genom ett nära samar-
bete med myndigheter, föreningar, enskilda och andra 

- vara registeransvarig för de personregister nämnden för i sin verksamhet och förfogar 
över 
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- ansvara för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen och 
kommunens arkivreglemente  

- besluta i frågor som rör tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen, 2 kap tryckfri-
hetsförordningen och med stöd därav meddelade författningar i fråga om handlingar 
som förvaras hos nämnden 

- informera om omsorgsnämndens verksamhet 

- i övrigt bevaka och ansvara för de frågor som kommunfullmäktige särskilt beslutar och 
som berör omsorgens verksamhet. 

Delegering från kommunfullmäktige 

34 §  

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

- Måltidsavgifter vid nämndens enheter mm. 

- Avgifter för trygghetslarm samt övriga serviceåtgärder. 

- Avgift för särskild service för psykiskt funktionshindrade. 

- Tillämpningsföreskrifter för taxor inom nämndens verksamhetsområde. 

- Ersättning vid deltagande i sammanträde med s.k. intressentsammansatta organ. 

- Återsända betygshandlingar vid tjänstetillsättning. 

- Rätten att inom nämndens verksamhetsområde besluta i frågor rörande lagen om valfri-
hetssystem (2008:962) innefattar rätt att besluta om införande eller avveckling av valfri-
hetssystem avseende viss verksamhet. 

Förvaltningsorganisation 

43 §  

Under omsorgsnämnden lyder dess förvaltningsorganisation, omsorgsförvaltningen. 

Ansvar och rapporteringsskyldighetUppdrag och verksamhet 

5 § 

Omsorgsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs och rapporteras i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelserna i detta reglemente. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

6 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av full-
mäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.  
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Personalansvar 

7 §  

Omsorgsnämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för 
förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor in-
klusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 
8 § i kommunstyrelsens reglemente. 

Behandling av personuppgifter 

8 §  

Omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.   

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

9 § 

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Omsorgsnämnden ska regelmässigt till kommunstyrelsen rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Omsorgsnämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den fullgjort de uppdrag 
som fullmäktige har lämnat till den  

1. i reglemente, 
2. genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den full-
gjorts.  

Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 
styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt speciallag. 

Information och samråd 

10 § 

Omsorgsnämnden ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 
den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vil-
ken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds 
verksamhet. 
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ANämndens arbetsformer 

Sammansättning 

116 §  

Omsorgsnämndens ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige och till ett antal som 
kommunfullmäktige beslutar. 

Tidpunkt för sSammanträdena 

121 §  

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast under-
rättas om beslutet. 

Kallelse 

132 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller 
vice ordföranden kan kalla till ett sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid 
göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till ål-
dern äldste ledamoten vara ålderspresidentgöra detta. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska sändas till tillställas varje ledamotöter och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen. Kallelse bör ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning hand-
lingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.När varken ordföranden 
eller vice ordföranden kan kalla till ett sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra 
detta. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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Sammanträde på distans 

143 §  

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett så-
dant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så be-
skaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tio dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

Närvarorätt 

15 § 

Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid nämndens sammanträden 
och delta i överläggningen i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.  

Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kommunsty-
relsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin 
mening antecknad i protokollet. 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats 
delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträ-
den. 

Ordföranden 

1618 §  

Det åligger nämndens ordföranden att 

1. leda nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är be-
redda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 

6. bevaka att nämndens beslut verkställs, 

1.7. med uppmärksamhet följa frågor för omsorgsnämndens utveckling och ekonomiska in-
tressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
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2.8. främja samverkan mellan omsorgsnämnden och kommunens övriga nämnder, 

3.9. representera omsorgsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte omsorgsnämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

Presidium 

17 § 

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordfö-
rande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

180 §  

Om varken ordföranden eller vice ordföranden annan i presidiet kan delta i ett helt samman-
träde eller i en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av 
den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifteräldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.Om ord-
föranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre 
tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 

Inkallande av ersättareFörhinder 

19 §  

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. som kallar ersättare. Den ersättare kallas Sekrete-
raren ska underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

Ersättarenas tjänstgöring 

207 §  

Ersättare som inte tjänstgör i ledamots ställe äger rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad i protokollet. 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam-
manträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur 
att tjänstgöra och inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan 
dem beslutade ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de ta-
gits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna därigenom påverkats ge-
nom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående samman-
träde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

Ersättare som inte tjänstgör i ledamots ställe äger har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad i protokollet. 

 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

218 §  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

Yrkanden 

22 § 

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkan-
den som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 
eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt. 

Deltagande i beslut 

23 § 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 
till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar 
det med acklamation. 
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Reservation 

2415 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justeringen av protokollet. 

Justering av protokoll  

2514 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt 
innan nämnden justerar den. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

26 § 

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författ-
ningssamlingen bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare 

2716 § 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden bestämmerbeslutar. 

Undertecknande av handlingar 

2817 §  

Skrivelser, aAvtal och, andra handlingar och skrivelser som beslutas av från nämnden ska på 
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande 
och kontrasigneras av förvaltningschefen eller dennes ställföreträdare. Vid förfall för ordföran-
den inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott 

2919 §  

Inom omsorgsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Antalet medlemmar i arbetsutskottet beslu-
tas av omsorgsnämnden. 

20 § 

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland arbetsutskottets ledamöter en ordfö-
rande, en vice ordförande och en andre vice ordförande. 
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Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får nämnden utse en ledamot i utskottet att som ersättare för ordfö-
randen fullgöra dennes uppgifter. 

21 § 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att tjänst-
göra.  

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av omsorgsnämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnads-
val snarast förrättas. 

22 § 

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.  

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. 

23 § 

Ärenden som ska avgöras av omsorgsnämnden i sin helhet ska bör beredas av utskottet.  

Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet har 
beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Ordföranden avgör om beredning i arbetsutskottet av visst ärende är obehövlig. 

Utskottet beslutar i personärende i enlighet med upprättad delegationsordning. 
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Omsorgsnämnden 

§ 16 

Remiss förslag reglemente 
Dnr: OF 2022/28 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar följande: 

SAMNU\NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-01 

Omsorgsnämnden beslutar anta förslag till omsorgsnämndens reglemente. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbar justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till ändring av reglemente för omsorgsnämnden ses i bilagan. N y text är 
markerad med rött och understruken. Överstruken text i rött markerar text som 
föreslås tas bort och grön text är flyttad. Ändringarna är en anpassning av 
omsorgsnämndens reglemente till samma mall som övriga nämnder har (baseras på 
SKR:s förslag) och innebär främst en anpassning till gällande lagstiftning och ett 
förtydligande av vad som redan gäller. Även den av omsorgsnämnden förslagna 
ändringen i § 3 (tidigare § 4) under Delegering från komnrnnfullmäktige är införd 
(OF 2021/742). 

Asa Ollerstarn Lundh (förvaltningschef) föredrar kort i ämnet 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-02-09, § 14, ornsorgsnämnden 
följande beslut: 

Omsorgsnämnden beslutar anta förslag till omsorgsnämndens reglemente. 

Omsorgs nämnden 

Utdraget bestyrkes 

8 (20) 



ässl holms 
kom 

Om sorgsnämnden 

Sänt till: 
Komm.unstyrelsen 
Omsorgs förvaltningen 
Christoffer Solberg 

Omsorgs nämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-01 

Utdraget bestyrkes 

9 (20) 
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Datum Diarienummer 

2022-01-17 OF 2022/28 

      

 Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens 
arbetsutskott Handläggare 

Nämndsekreterare Irene Persson 
Omsorgsförvaltningen 
 
irene.persson@hassleholm.se 
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Svar på remiss av förslag till reglemente för 
omsorgsnämnden  
  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Omsorgsnämnden att anta förslag på 
Omsorgsnämndens reglemente.  

 

Sammanfattning  

En remiss från kommunstyrelsen har inkommit gällande förslag på reglemente för 
Omsorgsnämnden. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 7 mars. 
Ändringarna är en anpassning av omsorgsnämndens reglemente till samma mall 
som övriga nämnder har (baseras på SKR:s förslag) och innebär främst en 
anpassning till gällande lagstiftning och ett förtydligande av vad som redan gäller. 
Även den av omsorgsnämnden förslagna ändringen i § 3 (tidigare § 4) under 
Delegering från kommunfullmäktige är införd (OF 2021/742). 

 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till ändring av reglemente för omsorgsnämnden ses i bilagan. Ny text är 
markerad med rött och understruken. Överstruken text i rött markerar text som 
föreslås tas bort och grön text är flyttad. Ändringarna är en anpassning av 
omsorgsnämndens reglemente till samma mall som övriga nämnder har (baseras på 
SKR:s förslag) och innebär främst en anpassning till gällande lagstiftning och ett 
förtydligande av vad som redan gäller. Även den av omsorgsnämnden förslagna 
ändringen i § 3 (tidigare § 4) under Delegering från kommunfullmäktige är införd 
(OF 2021/742). 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (2)  

  

  

 

JAV 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Informeras på FÖS 2022-02-14 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

 

 

Bilagor 

1. Omsorgsnämndens reglemente 

 

 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

 

Omsorgsförvaltningen 

Irene Persson 
Nämndsekreterare 

 

  



   Omsorgsnämnden 
 

Protokoll 9 (14) 
Sammanträdesdatum:  
2021-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 75   
 

Revidering Omsorgsnämndens reglemente 
Dnr: OF 2021/742 

Beslut 
Omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige reviderar delegationen i 
Omsorgsnämndens reglemente under § 4 enligt följande: 

1. måltidsavgifter vid nämndens enheter m.m tas bort under rubriken 
delegering från kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 § 69 att en samordnad 
måltidsorganisation inrättas inom tekniska nämndens ansvarsområde från 1 januari 
2022, enligt beskrivning i genomförd utredning.  
Omsorgsnämndens reglemente ska därför revideras. Kommunfullmäktiges 
delegering till omsorgsnämnden ändras till att inte omfatta måltidsavgifter vid 
nämndens enheter m.m 

Ärendets tidigare behandling 
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-11-30, § 60, omsorgsnämnden 
följande beslut: 
Omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige reviderar delegationen i 
Omsorgsnämndens reglemente under § 4 enligt följande: 

1. måltidsavgifter vid nämndens enheter m.m tas bort under rubriken 
delegering från kommunfullmäktige 

 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunfullmäktige 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2021-11-01 OF 2021/742 

      

 Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens 
arbetsutskott Handläggare 

Förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh 
Omsorgsförvaltningen 
 
asa.a.ollerstam.lundh@hassleholm.se 
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Revidering Omsorgsnämndens reglemente 
  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Omsorgsnämnden föreslå att 
Kommunfullmäktige reviderar delegationen i Omsorgsnämndens reglemente under 
§ 4 enligt följande: 

- måltidsavgifter vid nämndens enheter m.m tas bort under rubriken 
delegering från kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 § 69 att en samordnad 
måltidsorganisation inrättas inom tekniska nämndens ansvarsområde från 1 januari 
2022, enligt beskrivning i genomförd utredning.  

Omsorgsnämndens reglemente ska därför revideras. Kommunfullmäktiges 
delegering till omsorgsnämnden ändras till att inte omfatta måltidsavgifter vid 
nämndens enheter m.m 

Beskrivning av ärendet 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (2)  

  

  

 

JAV 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

 

 

Bilagor 

1. Omsorgsnämndens reglemente 

 

 

Sändlista: 

Kommunfullmäktige 

 

Omsorgsförvaltningen 

Åsa Ollerstam Lundh 

Förvaltningschef 

  



 KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING A 11 

1(6) 

Gäller från Diarienummer 
2020-09-28 KLF 2020/920 

Antagen: kommunfullmäktige 2005-10-30 § 154 och ändrad senast 2020-09-28 § 123 
(ersätter: KF 2011-08-29 § 72) 

 

 
 

Reglemente för omsorgsnämnden 

Nämndens verksamhetsområde 

Nämndens uppgifter 

1 § 

Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende äldreomsorg, 
funktionsnedsatta och socialpsykiatrin enligt vad som sägs i lag om socialnämnd inom dessa 
områden och som inte anförtrotts annan nämnd. 

Omsorgsnämnden har därmed ansvar för verksamheten enligt följande 
lagstiftning: 

- Socialtjänstlagen ( SoL).  

- Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). 

- Hälso- och sjukvårdslagen ( HSL). 

Kommunens uppgifter i ärenden enligt samverkansavtal med socialnämnden. 

Förebyggande och samordnade sociala insatser för enskilda och grupper i 
samhället som inte åvilar annan nämnd. 

Omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret enligt 2 kap 2 § socialtjänstlagen för de 
äldre och funktionshindrade som vistas i kommunen om inget annat avtalats med 
annan nämnd. 

Omsorgsnämnden är upphandlande myndighet i frågor med stöd av lagen om 
valfrihetssystem (2008:962). 

Vid extraordinära insatser i kommunen övertar krisledningsnämnden 
omsorgsnämndens verksamhetsansvar och anslag. 

Omsorgsnämnden har vidare ansvar för utdelning från stiftelser inom nämndens 
ansvarsområde och som inte har anförtrotts annan nämnd. 

Att nämnden har ansvar för ytterligare verksamheter framgår av 4 § i reglementet. 

2 §  

Det åligger nämnden härvid att 

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden inom 
nämndens ansvarsområde 

Hässleholms 
kommun 
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- stödja och stimulera arbetet inom nämndens verksamhetsområde genom ett 
nära samarbete med myndigheter, föreningar, enskilda och andra 

- vara registeransvarig för de personregister nämnden för i sin verksamhet 
och förfogar över 

- ansvara för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar enligt 
arkivlagen och kommunens arkivreglemente  

- besluta i frågor som rör tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen, 2 
kap tryckfrihetsförordningen och med stöd därav meddelade författningar i 
fråga om handlingar som förvaras hos nämnden 

- informera om omsorgsnämndens verksamhet 

- i övrigt bevaka och ansvara för de frågor som kommunfullmäktige särskilt 
beslutar och som berör omsorgens verksamhet. 

Förvaltningsorganisation 

3 § 

Under omsorgsnämnden lyder dess förvaltningsorganisation, 
omsorgsförvaltningen. 

Delegering från kommunfullmäktige 

4 § 

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

- Måltidsavgifter vid nämndens enheter mm. 

- Avgifter för trygghetslarm samt övriga serviceåtgärder. 

- Avgift för särskild service för psykiskt funktionshindrade. 

- Tillämpningsföreskrifter för taxor inom nämndens verksamhetsområde. 

- Ersättning vid deltagande i sammanträde med s.k. intressentsammansatta 
organ. 

- Återsända betygshandlingar vid tjänstetillsättning. 

- Rätten att inom nämndens verksamhetsområde besluta i frågor rörande 
lagen om valfrihetssystem (2008:962) innefattar rätt att besluta om 
införande eller avveckling av valfrihetssystem avseende viss verksamhet. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

5 § 

Omsorgsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs och rapporteras i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Omsorgsnämnden ska regelmässigt till kommunstyrelsen rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
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Nämndens arbetsformer 

Sammansättning 

6 § 

Omsorgsnämndens ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige och till 
ett antal som kommunfullmäktige beslutar. 

Ersättarnas tjänstgöring 

7 §  

Ersättare som inte tjänstgör i ledamots ställe äger rätt att delta i överläggningarna 
och få sin mening antecknad i protokollet. 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem beslutade ordningen. 

Ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

8 § 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 

9 § 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar 
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
kallats in. 

Ersättare för ordförande 

10 § 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträdena 

11 § 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

12 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska sändas till ledamöter och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till ett sammanträde ska 
den till åldern äldste ledamoten göra detta. I undantagsfall får kallelse ske på annat 
sätt. 

Sammanträde på distans 

13 §  

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tio dagar i förväg anmäla detta till 
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 

Justering av protokoll 

14 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
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Reservation 

15 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
justeringen av protokollet. 

Delgivning 

16 § 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som nämnden bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

17 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande och kontrasigneras 
av förvaltningschefen eller dennes ställföreträdare. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Ordföranden 

18 § 

Det åligger nämndens ordförande att 

- med uppmärksamhet följa frågor för omsorgsnämndens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor 

- främja samverkan mellan omsorgsnämnden och kommunens övriga 
nämnder 

- representera omsorgsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte omsorgsnämnden bestämt annat i 
ett särskilt fall. 

Utskott 

19 § 

Inom omsorgsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Antalet medlemmar i 
arbetsutskottet beslutas av omsorgsnämnden. 

20 § 

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland arbetsutskottets ledamöter 
en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en ledamot i utskottet att 
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
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21 § 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra.  

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av omsorgsnämnden vid valet 
bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas.  

22 § 

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst två ledamöter begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

23 § 

Ärenden som ska avgöras av omsorgsnämnden i sin helhet ska beredas av 
utskottet.  

Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 
När ärendet har beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Ordföranden avgör om beredning i arbetsutskottet av visst ärende är obehövlig. 

Utskottet beslutar i personärende i enlighet med upprättad delegationsordning. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H""ssl holms 
komm n 

Kommunstyrelsen 

§ 77 

Revidering av taxor för felparkeringsavgifter 
Dnr: KLF 2021/456 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera taxan för 
felparkeringsavgifter på så sätt att § 2 får följande ändrade lydelse: 

"Felparkeringsavgift utgör 1 300 kronor för otillåten parkering inom 
parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade." 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021, § 224, att anta ett förslag till 
reviderad taxa för felparkeringsavgifter. Under ärendets behandling i tekniska 
nämnden ändrades förvaltningens förslag om att felparkeringsavgiften för otillåten 
parkering på parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade skulle vara 1 300 kronor 
till att istället uppgå till 1 500 kronor. Dessvärre uppmärksammades inte att enligt 
§ 2 a i förordningen (197 6: 1128) om felparkeringsavgift får en felparkeringsavgift 
uppgå till högst 1 300 kronor. 

Kommunfullmäktige behöver därför revidera sitt tidigare beslut och istället fastställa 
felparkeringsavgiften till högst 1 300 kronor. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-06, § 46, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att revidera taxan för felparkeringsavgifter på så sätt att 
§ 2 får följande ändrade lydelse: 

"Felparkeringsavgift utgör 1 300 kronor för otillåten parkering inom 
parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade." 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Tekniska nämnden 
Transportstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

43 (46) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-03-28 KLF 2021/456 

      

  

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

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 
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Revidering av taxa för felparkeringsavgifter 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att revidera taxan för felparkeringsavgifter på så sätt att § 2 får 
följande ändrade lydelse:  

”Felparkeringsavgift utgör 1 300 kronor för otillåten parkering inom 
parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade.” 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021, § 224, att anta ett förslag till 
reviderad taxa för felparkeringsavgifter. Under ärendets behandling i tekniska 
nämnden ändrades förvaltningens förslag om att felparkeringsavgiften för otillåten 
parkering på parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade skulle vara 1 300 kronor 
till att istället uppgå till 1 500 kronor. Dessvärre uppmärksammades inte att enligt   
§ 2 a i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift får en felparkeringsavgift 
uppgå till högst 1 300 kronor.  

Kommunfullmäktige behöver därför revidera sitt tidigare beslut och istället fastställa 
felparkeringsavgiften till högst 1 300 kronor.  

 

Bilagor 

Taxa för felparkeringsavgift med markerad ändring 

 

 

 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (2)  

  

  

 

JAV 

Sändlista: 

Kommunal författningssamling 
Tekniska nämnden 
Transportstyrelsen 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Marina Nillund Louise Davidsson 

Kanslichef Kommunsekreterare 
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► Hässleholm nästa. 
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Taxa för felparkeringsavgifter 

 
§ 1 

 

Felparkeringsavgiften utgör 600 kronor för följande överträdelser: 

- Parkering så att fordonet med något hjul står utanför parkeringsruta eller annan vägmarke- 
ring som anger var parkering skall ske 

- Parkering utöver längsta tillåtna uppställningstid 

- Parkering utan att erlägga parkeringsavgift 

- Parkering utan att ha följt föreskrifter angående mätarens användning 

§ 2 
 

Felparkeringsavgift utgör 1 3500 kronor för otillåten parkering inom parkeringsplatser  
avsedda för rörelsehindrade. 

§ 3 
 

Felparkeringsavgifterna utgör i övriga fall 800 kronor. 

► Hässleholm nästa. 
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Hässl holm 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för 
brandskydd i kommunens samtliga särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1349 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner omsorgsnämndens och tekniska nämnden inkomna 
redovisningar och förslag på åtgärder. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige besluta att omsorgsnämnden 
medges kompensationen för förväntad hyresökning, 1 076 196 kr, för åren 2024 
och framåt. Beloppet arbetas in i budgeten på finansförvaltningen i Strategisk plan 
2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 100, följande. 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls. 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 
3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Hässlehem AB inkom därefter med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022, § 16, följande. 
1. Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem AB om 
vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

- Med formuleringen "som framgår nedan" avses det uppdrag som finns beskrivet 
ovan i denna skrivelse. 

Vidare anfördes följande under rubriken Beskrivning av ärendet. 

Den redovisning som lämnats i ärendet av Hässlehem AB föreslås läggas till 
handlingarna. 

Ovannämnda åtgärder avseende brandskydd har ännu inte kommit till stånd. 
Kommunstyrelsen konstaterar att tekniska nämnden och omsorgsnämnden inte har 
gjort det som kommunfullmäktige beslutade om den 26 april 2021. De ska därför 
ges i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans 
med Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de 
erhållit av kommunfullmäktige. 

Härefter inkom från tekniska nämnden inkommit ett protokollsutdrag av vilket 
framgick att nämnden beslutat att teckna att teckna 15-åriga tilläggsavtal för brand
skyddsåtgärder i äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. 

Den 2 mars 2022, § 31 beslutade kommunstyrelsen följande: 

1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna. 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de 
har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och 
som framgår nedan. 

Under rubriken Beskrivning av ärendet anfördes bland annat följande. Det kan 
konstateras att någon sådan redovisning som efterfrågas i ovannämnda 
kommunstyrelsens beslut (från den 2 februari 2022) inte har inkommit till 
kommunstyrelsen. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska därför tillsammans 
med Hässlehem AB anmodas att på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 
2022 redovisa hur de har för avsikt att fullfölja ovannämnda uppdrag. Ärendet 
återremitterades. 

Härefter har inkommit beslut av den 20 april 2022, § 33, från omsorgsnämnden av 
vilket framgår följande. 

Omsorgsnämnden beslutar följande: 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H ·· ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda 
boenden inom Hässleholms kommun: 

1.Brandspjäll eller brandfläkt installeras 

2.Free swing dörrstängare monteras 

3.Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år upprättas, 
gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet 

4.Prioriteringsordning för åtgärder sker utifrån räddningstjänstens bedömning enligt 
nedan: 

Prioritet Verksamhet 
1 Nybo 
2 Högalid 
3 Skansen 
4 Solgården 
5 Hemgården 
6 Björkhaga 
7 Ehrenborg 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 
Hässlehem AB 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Diarienummer 

2022-04-21 KLF 2020/1349 

      

 
 

Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 
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Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för 
brandskydd i kommunens samtliga särskilda boenden  

  

Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner från omsorgsnämnden och tekniska nämnden 
inkommen redovisning och förslag på åtgärder. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omsorgsnämnden 
medges kompensationen för förväntad hyresökning, 1 076 196 kr, för åren 2024 
och framåt. Beloppet arbetas in i budgeten på finansförvaltningen i Strategisk plan 
2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 
 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 100, följande. 
 
1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls. 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 
3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022- 01-31. 
 
Hässlehem AB inkom därefter med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022, § 16, följande. 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

1. Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem AB om 
vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 
- Med formuleringen ”som framgår nedan” avses det uppdrag som finns beskrivet 
ovan i denna skrivelse. 
 
Vidare anfördes följande under rubriken Beskrivning av ärendet. 
 
Den redovisning som lämnats i ärendet av Hässlehem AB föreslås läggas till 
handlingarna. 
 
Ovannämnda åtgärder avseende brandskydd har ännu inte kommit till stånd. 
Kommunstyrelsen konstaterar att tekniska nämnden och omsorgsnämnden inte har 
gjort det som kommunfullmäktige beslutade om den 26 april 2021. De ska därför 
ges i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans 
med Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de 
erhållit av kommunfullmäktige. 
 
Härefter inkom från tekniska nämnden inkommit ett protokollsutdrag av vilket 
framgick att nämnden beslutat att teckna att teckna 15-åriga tilläggsavtal för brand-
skyddsåtgärder i äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. 
 
Den 2 mars 2022, § 31 beslutade kommunstyrelsen följande: 
 
1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna. 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de 
har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och 
som framgår nedan. 
 
Under rubriken Beskrivning av ärendet anfördes bland annat följande. Det kan 
konstateras att någon sådan redovisning som efterfrågas i ovannämnda  
kommunstyrelsens beslut (från den 2 februari 2022) inte har inkommit till 
kommunstyrelsen. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska därför tillsammans 
med Hässlehem AB anmodas att på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 
2022 redovisa hur de har för avsikt att fullfölja ovannämnda uppdrag. Ärendet 
återremitterades. 
 
Härefter har inkommit beslut av den 20 april 2022, § 33, från omsorgsnämnden av 
vilket framgår följande. 
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Omsorgsnämnden beslutar följande:  

Nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda 
boenden inom Hässleholms kommun: 
 
1.Brandspjäll eller brandfläkt installeras 

2.Free swing dörrstängare monteras 

3.Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år upprättas, 
gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet 

4.Prioriteringsordning för åtgärder sker utifrån räddningstjänstens bedömning enligt 
nedan: 
 
Prioritet  Verksamhet 

1   Nybo 

2  Högalid 

3  Skansen 

4   Solgården 

5   Hemgården 

6  Björkhaga 

7   Ehrenborg 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 19 april 2022, § 
64, att föreslå tekniska nämnden ett med omsorgsnämndens likalydande beslut. 
Nämnden förväntas vid sammanträde den 28 april 2022 besluta enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Brandskyddsåtgärderna kommer att innebära ökade hyreskostnader för omsorgs-
nämnden från och med år 2024. Med ledning av de uppgifter Hässlehem AB lämnat 
i ärendet kan dessa kostnader beräknas till 1 076 196 kr. Omsorgsnämnden har 
enligt principen om internhyresmodellen rätt att få budgetkompensation för detta. 
Ekonomiavdelningen föreslår att kompensationen för hyresökningen, 1 076 196 kr, 
för åren 2024 och framåt arbetas in i budgeten på finansförvaltningen i Strategisk 
plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.  
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Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Bengt-Arne Persson   Marina Nillund 
Kommundirektör   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
 
 
 
 

 

 

Sändlista: 

Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 
Hässlehem AB 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 3 (6) 
Sammanträdesdatum:  
2022-04-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 
 

Brandskydd särskilt boende 
Dnr: TF 2022/266 

Beslut 
 

Tekniska nämnden beslutar följande:  
 
Nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda 
boenden inom Hässleholms kommun: 
 

1. Brandspjäll eller brandfläkt installeras 
 

2. Free swing dörrstängare monteras 
 

3. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år 
upprättas, gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet 
 

4. Prioriteringsordning för åtgärder sker utifrån räddningstjänstens bedömning 
enligt nedan: 
 
Prioritet Verksamhet 

1 Nybo 
2 Högalid 
3 Skansen 
4 Solgården 
5 Hemgården 
6 Björkhaga 
7 Ehrenborg 

 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 

Yrkande 
Andreas Novotny (M), Simon Berneblad (KD) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beskrivning av ärendet  
 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 4 (6) 
Sammanträdesdatum:  
2022-04-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsen beslöt den 2 februari 2022 att tekniska nämnden och 
omsorgsnämnden tillsammans med Hässlehem AB på kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 mars 2022 ska redovisa hur de har för avsikt att fullfölja de 
uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige den 26 april 2021, avseende brandskydd 
på kommunens särskilda boenden. 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 april 2021 lyder: 
 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att 
säkerställa brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per 
avdelning) för kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa 
att gällande författningskrav uppfylls.  
 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga 
Prioritetsordning som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i 
berörda särskilda boenden. 
 
 

Omsorgsnämnden fattade följande beslut i ärendet den 1 mars 2022 § 18: 
Omsorgsnämnden beslutar att nedanstående prioritering förordas för att säkerställa 
brandskydd i särskilda boenden inom Hässleholms kommun:  
 
1. Brandspjäll eller brandfläkt installeras  
2. Free swing dörrstängare monteras  
3. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år upprättas, 
med utförande i samband med större underhåll av fastighet. 
 
Kommunstyrelsen fattade den 2 mars 2022 § 31 följande beslut: 
 
1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna.  
 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-19, § 64, följande:   
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslår tekniska nämnden besluta 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 5 (6) 
Sammanträdesdatum:  
2022-04-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

följande:  
 
Nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda 
boenden inom Hässleholms kommun: 
 

2. Brandspjäll eller brandfläkt installeras 
 

3. Free swing dörrstängare monteras 
 

4. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år 
upprättas, gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet 
 

5. Prioriteringsordning för åtgärder sker utifrån räddningstjänstens 
bedömning.  

6.  

_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, Hässlehem, omsorgsnämnden 
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Brandskydd särskilt boende 

  

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden besluta följande:  

Nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda 
boenden inom Hässleholms kommun: 

- Brandspjäll eller brandfläkt installeras 
 

- Free swing dörrstängare monteras 
 

- Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år 
upprättas, gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet 
 

- Prioriteringsordning för åtgärder sker utifrån räddningstjänstens bedömning 
enligt nedan: 
 
Prioritet Verksamhet 

1 Nybo 

2 Högalid 

3 Skansen 

4 Solgården 

5 Hemgården 

6 Björkhaga 

7 Ehrenborg 

 

Hässleholms 
kommun 
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Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslöt den 2 februari 2022 att tekniska nämnden och 
omsorgsnämnden tillsammans med Hässlehem AB på kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 mars 2022 ska redovisa hur de har för avsikt att fullfölja de 
uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige den 26 april 2021, avseende brandskydd 
på kommunens särskilda boenden. 

Kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 april 2021 lyder: 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls.  

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga Prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 

Omsorgsnämnden fattade följande beslut i ärendet den 1 mars 2022 § 18: 

Omsorgsnämnden beslutar att nedanstående prioritering förordas för att säkerställa 
brandskydd i särskilda boenden inom Hässleholms kommun:  

1. Brandspjäll eller brandfläkt installeras  

2. Free swing dörrstängare monteras  

3. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år upprättas, 
med utförande i samband med större underhåll av fastighet. 

Kommunstyrelsen fattade den 2 mars 2022 § 31 följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna.  

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 
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Beskrivning av ärendet 

Beslutsgång i ärendet presenteras i sammanfattningen. Omsorgsnämndens beslut 
den 1 mars 2022 delgavs inte kommunstyrelsen inför deras sammanträde den 2 
mars 2022, vilket framgår av protokoll i § 31: 

”Omsorgsnämnden har inte avhörts. Således kan konstateras att någon sådan 
redovisning som efterfrågas i ovannämnda kommunstyrelsens beslut fortfarande 
inte har inkommit till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden 
ska därför tillsammans med Hässlehem AB anmodas att på kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt att fullfölja 
ovannämnda uppdrag.” 

Kommunstyrelsen har begärt kompletterande uppgifter då berörda parter inte anses 
ha utrett uppdragen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i frågan om att 
säkerställa brandskydd på särskilda boenden. 

Omsorgsförvaltningen bedriver idag verksamhet i tio särskilda boenden inom 
Hässleholms kommun. Boende inom enheterna är äldre personer med behov av 
omfattande insatser i sin dagliga livsföring.  

Räddningstjänsten har i utredning konstaterat att brandskyddet på flera av de 
särskilda boendena inte är tillfyllest enligt dagens krav. De pekar på nödvändiga 
åtgärder för att kommunens boenden ska uppnå ett fullgott brandskydd. 
Omsorgsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen diskuterat frågan med 
representanter från tekniska förvaltningen och Hässlehem. 

Ansvarig inom räddningstjänsten uppger i samtal den 13 april aktuell status kring 
tillsyn av brandskydd inom kommunens särskilda boenden. Räddningstjänsten skrev 
2018 ett protokoll kring vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå fullgott 
brandskydd. Påpekade brister har ännu inte åtgärdats. Nuläge: 

• Kaptensgården – föreläggande skrevs i december 2021. Ärendet följs upp i 
juni 2022. Enligt enhetschef har brandspjäll och dörrstängare monterats i 
samtliga lägenheter inom enheten. 
 

• Sjögläntan – inget föreläggande skrivet, utgår ifrån protokoll från 2018. 
Brandingenjör skrev i november 2021 att åtgärder behövs i form av 
dörrstängare, kompletterande isolering av vind och sprinklers. Projektering 
av sprinklers pågår. Tillsyn av räddningstjänst under 2022. 
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• Övriga boenden exklusive Björksäter – tillsyn sker under 2022 enligt 
prioriteringsordning som presenteras i förslag till beslut med prio 1 Nybo i 
Bjärnum. 
 

• Björksäter – finns fullgott brandskydd. Tillsyn 2023 kring det systematiska 
brandskyddsarbetet. 
 

• Övrigt – Ekegården avvecklas juni 2022. Lyckåsa, separat projekt, tillsyn 
2023.  

Hässlehem uppger i sin utredning från december 2021, att räddningstjänsten har 
beräknat kostnad för sprinkler, dörrstängare, en evakueringsfläkt per avdelning och 
nya brandcells-avgränsningar i de sju boenden som är aktuella till 41,2 mnkr utifrån 
schablonvärde.  

Hässlehem uppger att kostnader för enbart free swing dörrstängare i de sju 
boendena uppgår till drygt 3,5 mkr och evakueringsfläktar till knappt 8,2 mnkr. 

Hässlehem har beräknat följande hyreshöjningar för de sju boenden som är aktuella 
utifrån 41,2 mnkr: 15 år, ca 400 tkr, 10 år ca 500 tkr, 5 år ca 840 tkr. 

Omsorgsförvaltningen ser självklart att sprinklersystem är att föredra på alla 
särskilda boenden på sikt. Eftersom boende måste evakueras under 
installationstiden ser förvaltningen bara möjlighet med installation i högst ett 
boende per år för att verksamheten ska klara att ombesörja alternativboende 
samtidigt som den vanliga verksamheten pågår. Denna tidsplan har också 
räddningstjänsten förordat 2020. Sprinklersystem bör installeras enligt anvisad 
prioriteringsordning från räddningstjänsten, gärna i samband med övriga större 
underhåll av fastigheterna för att underlätta för verksamheterna.  

Omsorgsförvaltningen förordar följande alternativ på samtliga aktuella boenden: 

- Brandspjäll eller brandfläkt (olika lösning, samma funktion) installeras  
- Free swing dörrstängare monteras  
- Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år 

upprättas, gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet 
- Prioriteringsordning för åtgärder sker utifrån räddningstjänstens 

bedömning, som presenteras i förslag till beslut. 
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Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Högre brandsäkerhet förbättrar boendemiljön för brukare. 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt. 

Miljökonsekvenser 

Positiva miljöaspekter. 

Facklig samverkan 

Förvaltningsövergripande samverkan inför omsorgsnämnd den 20 april 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 

Hyreshöjning för omsorgsnämnden. 

 

 

Bilagor 

Sammanställning brandskydd och sprinkler 

 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, Hässlehem 

 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Mathias Bjäreborn 
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Högalid Solgården Björkhaga Hemgården Nybohemmet Skansenhemmet Ehrenborg

Kostnad per boende (, dörrstängare 
samt en evakueringsfläkt per 

avdelning) samt nya brandcells 
avgänsningar. 2 665 000 kr 1 500 000 kr 2 110 000 kr 2 410 000 kr 1 590 000 kr 1 350 000 kr 360 000 kr 11 985 000 kr

12
Antal år  15

Ränta år 26650 15000 21100 24100 15900 13500 3600
Ränta månad 2221 1250 1758 2008 1325 1125 300
Avskrivning år 177667 100000 140667 160667 106000 90000 24000
Avskrivning månad 14 806 kr 8 333 kr 11 722 kr 13 389 kr 8 833 kr 7 500 kr 2 000 kr
Drift per månad 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Hyreshöjning per månad 18 526 kr 11 083 kr 14 981 kr 16 897 kr 11 658 kr 10 125 kr 3 800 kr
Avkastning 3% 556 kr 333 kr 449 kr 507 kr 350 kr 304 kr 114 kr
Hyreshöjning per månad 19 082 kr 11 416 kr 15 430 kr 17 404 kr 12 008 kr 10 429 kr 3 914 kr
Hyreshöjning per år 228 986 kr 136 990 kr 185 160 kr 208 850 kr 144 097 kr 125 145 kr 46 968 kr 1 076 196 kr

Hyreshöjningen avser det första året för sedan räknas beloppet upp årligen enligt gällande indexuppräkning.



Bilaga 2
Högalid Solgården Björkhaga Hemgården NybohemmetSkansenhemmet Ehrenborg

Kostnad per 
boende 
sprinkler 6 854 188 kr 3 645 191 kr 3 198 518 kr 7 682 568 kr 3 610 347 kr 2 070 068 kr 828 810 kr 27 889 690 kr

12
Antal år  15

Ränta år 68542 36452 31985 76826 36103 20701 8288
Ränta månad 5712 3038 2665 6402 3009 1725 691
Avskrivning år 456946 243013 213235 512171 240690 138005 55254
Avskrivning månad 38 079 kr 20 251 kr 17 770 kr 42 681 kr 20 057 kr 11 500 kr 4 605 kr
Drift 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Hyreshöjning per månad 48 791 kr 28 289 kr 25 435 kr 54 083 kr 28 066 kr 18 225 kr 10 295 kr
Avkastning 3% 1 464 kr 849 kr 763 kr 1 622 kr 842 kr 547 kr 309 kr
Hyreshöjning/mån 50 254 kr 29 137 kr 26 198 kr 55 706 kr 28 908 kr 18 772 kr 10 604 kr
Hyreshöjning per år 603 052 kr 349 649 kr 314 376 kr 668 467 kr 346 897 kr 225 266 kr 127 248 kr 2 634 956 kr

Hyreshöjningen avser det första året för sedan räknas beloppet upp årligen enligt gällande indexuppräkning.



2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 Totalt
Kostnad per boende (, dörrstängare 
samt en evakueringsfläkt per 
avdelning) samt nya brandcells 
avgänsningar. 1 076 196 1 076 196 1 076 196 1 076 196 1 076 196 1 076 196 1 076 196 1 076 196 1 076 196 1 076 196 1 076 196 1 076 196 1 076 196 1 076 196 1 076 196 16 142 933 kr
Kostnad per boende sprinkler 
(Nybohemmet) 346 897 346 897 346 897 346 897 346 897 346 897 346 897 346 897 346 897 346 897 346 897 346 897 346 897 346 897 346 897 5 203 455 kr
Kostnad per boende sprinkler 
(Högalid) 603 052 603 052 603 052 603 052 603052 603052 603052 603052 603052 603052 603052 603052 603052 603052 603052 9 045 782 kr
Kostnad per boende sprinkler 
(Skansenhemmet) 225 266 225 266 225 266 225 266 225 266 225 266 225 266 225 266 225 266 225 266 225 266 225 266 225 266 225 266 225 266 3 378 990 kr
Kostnad per boende sprinkler 
(Solgården) 349 649 349 649 349 649 349 649 349 649 349 649 349 649 349 649 349 649 349 649 349 649 349 649 349 649 349 649 349 649 5 244 735 kr
Kostnad per boende sprinkler 
(Hemgården) 668 467 668 467 668 467 668 467 668 467 668 467 668 467 668 467 668 467 668 467 668 467 668 467 668 467 668 467 668 467 10 027 005 kr
Kostnad per boende sprinkler 
(Björkhaga) 314 376 314 376 314 376 314 376 314 376 314 376 314 376 314 376 314 376 314 376 314 376 314 376 314 376 314 376 314 376 4 715 640 kr
Kostnad per boende sprinkler 
(Ehrenborg) 127 248 127 248 127 248 127 248 127 248 127 248 127 248 127 248 127 248 127 248 127 248 127 248 127 248 127 248 127 248 1 908 720 kr

Totalt per år  1 423 093 kr 2 026 145 kr 2 251 411 kr 2 601 060 kr 3 269 527 kr 3 583 903 kr 3 711 151 kr 3 711 151 kr 3 711 151 kr 3 711 151 kr 3 711 151 kr 3 711 151 kr 3 711 151 kr 3 711 151 kr 3 711 151 kr 2 288 058 kr 1 685 006 kr 1 459 740 kr 1 110 091 kr 441 624 kr 127 248 kr 55 667 259 kr



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 33 

Brandskydd särskilt boende 
Dnr: OF 2022/86 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar följande: 
Nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda 
boenden inom Hässleholms kommun: 

1. Brandspjäll eller brandfläkt installeras 

2. Free swing dörrstängare monteras 

3. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år 
upprättas, gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet 

4. Prioriteringsordning för åtgärder sker utifrån räddningstjänstens bedömning 
enligt nedan: 

Prioritet Verksamhet 
1 Nybo 
2 Högalid 
3 Skansen 
4 Solgården 
5 Hemgården 
6 Björkhaga 
7 Ehrenborg 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbar justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslöt den 2 februari 2022 att tekniska nämnden och 
omsorgsnämnden tillsammans med Hässlehem AB på kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 mars 2022 ska redovisa hur de har för avsikt att fullfölja de 
uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige den 26 april 2021, avseende brandskydd 
på kommunens särskilda boenden. 
Kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 april 2021 lyder: 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Omsorgsnämnden 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga Prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 
Omsorgsnämnden fattade följande beslut i ärendet den 1 mars 2022 § 18: 
Omsorgsnämnden beslutar att nedanstående prioritering förordas för att säkerställa 
brandskydd i särskilda boenden inom Hässleholms kommun: 
1. Brandspjäll eller brandfläkt installeras 
2. Free swing dörrstängare monteras 
3. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år upprättas, 
med utförande i samband med större underhåll av fastighet. 

Kommunstyrelsen fattade den 2 mars 2022 § 31 följande beslut: 
1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna. 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

H ·· ssleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-11, § 30, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta följande: 
Nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda 
boenden inom Hässleholms kommun: 

1. Brandspjäll eller brandfläkt installeras 
2. Free swing dörrstängare monteras 
3. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år 
upprättas, gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Hässlehem 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) 

Datum Diarienummer 

2022-04-13 OF 2022/86 

      

 Omsorgsnämnden/omsorgsnämndens 
arbetsutskott Handläggare 

Avdelningschef Yvonne Kvist 
Omsorgsförvaltningen 
 
yvonne.kvist@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Omsorgsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Brandskydd särskilt boende 

  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta följande:  

Nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda 
boenden inom Hässleholms kommun: 

- Brandspjäll eller brandfläkt installeras 
 

- Free swing dörrstängare monteras 
 

- Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år 
upprättas, gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet 
 

- Prioriteringsordning för åtgärder sker utifrån räddningstjänstens bedömning 
enligt nedan: 
 
Prioritet Verksamhet 

1 Nybo 

2 Högalid 

3 Skansen 

4 Solgården 

5 Hemgården 

6 Björkhaga 

7 Ehrenborg 

 

Hässleholms 
kommun 
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Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslöt den 2 februari 2022 att tekniska nämnden och 
omsorgsnämnden tillsammans med Hässlehem AB på kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 mars 2022 ska redovisa hur de har för avsikt att fullfölja de 
uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige den 26 april 2021, avseende brandskydd 
på kommunens särskilda boenden. 

Kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 april 2021 lyder: 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls.  

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga Prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 

Omsorgsnämnden fattade följande beslut i ärendet den 1 mars 2022 § 18: 

Omsorgsnämnden beslutar att nedanstående prioritering förordas för att säkerställa 
brandskydd i särskilda boenden inom Hässleholms kommun:  

1. Brandspjäll eller brandfläkt installeras  

2. Free swing dörrstängare monteras  

3. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år upprättas, 
med utförande i samband med större underhåll av fastighet. 

Kommunstyrelsen fattade den 2 mars 2022 § 31 följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna.  

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 
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Beskrivning av ärendet 

Beslutsgång i ärendet presenteras i sammanfattningen. Omsorgsnämndens beslut 
den 1 mars 2022 delgavs inte kommunstyrelsen inför deras sammanträde den 2 
mars 2022, vilket framgår av protokoll i § 31: 

”Omsorgsnämnden har inte avhörts. Således kan konstateras att någon sådan 
redovisning som efterfrågas i ovannämnda kommunstyrelsens beslut fortfarande 
inte har inkommit till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden 
ska därför tillsammans med Hässlehem AB anmodas att på kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt att fullfölja 
ovannämnda uppdrag.” 

Kommunstyrelsen har begärt kompletterande uppgifter då berörda parter inte anses 
ha utrett uppdragen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i frågan om att 
säkerställa brandskydd på särskilda boenden. 

Omsorgsförvaltningen bedriver idag verksamhet i tio särskilda boenden inom 
Hässleholms kommun. Boende inom enheterna är äldre personer med behov av 
omfattande insatser i sin dagliga livsföring.  

Räddningstjänsten har i utredning konstaterat att brandskyddet på flera av de 
särskilda boendena inte är tillfyllest enligt dagens krav. De pekar på nödvändiga 
åtgärder för att kommunens boenden ska uppnå ett fullgott brandskydd. 
Omsorgsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen diskuterat frågan med 
representanter från tekniska förvaltningen och Hässlehem. 

Ansvarig inom räddningstjänsten uppger i samtal den 13 april aktuell status kring 
tillsyn av brandskydd inom kommunens särskilda boenden. Räddningstjänsten skrev 
2018 ett protokoll kring vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå fullgott 
brandskydd. Påpekade brister har ännu inte åtgärdats. Nuläge: 

• Kaptensgården – föreläggande skrevs i december 2021. Ärendet följs upp i 
juni 2022. Enligt enhetschef har brandspjäll och dörrstängare monterats i 
samtliga lägenheter inom enheten. 
 

• Sjögläntan – inget föreläggande skrivet, utgår ifrån protokoll från 2018. 
Brandingenjör skrev i november 2021 att åtgärder behövs i form av 
dörrstängare, kompletterande isolering av vind och sprinklers. Projektering 
av sprinklers pågår. Tillsyn av räddningstjänst under 2022. 
 

• Övriga boenden exklusive Björksäter – tillsyn sker under 2022 enligt 
prioriteringsordning som presenteras i förslag till beslut med prio 1 Nybo i 
Bjärnum. 
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• Björksäter – finns fullgott brandskydd. Tillsyn 2023 kring det systematiska 
brandskyddsarbetet. 
 

• Övrigt – Ekegården avvecklas juni 2022. Lyckåsa, separat projekt, tillsyn 
2023.  

Hässlehem uppger i sin utredning från december 2021, att räddningstjänsten har 
beräknat kostnad för sprinkler, dörrstängare, en evakueringsfläkt per avdelning och 
nya brandcells-avgränsningar i de sju boenden som är aktuella till 41,2 mnkr utifrån 
schablonvärde.  

Hässlehem uppger att kostnader för enbart free swing dörrstängare i de sju 
boendena uppgår till drygt 3,5 mkr och evakueringsfläktar till knappt 8,2 mnkr. 

Hässlehem har beräknat följande hyreshöjningar för de sju boenden som är aktuella 
utifrån 41,2 mnkr: 15 år, ca 400 tkr, 10 år ca 500 tkr, 5 år ca 840 tkr. 

Omsorgsförvaltningen ser självklart att sprinklersystem är att föredra på alla 
särskilda boenden på sikt. Eftersom boende måste evakueras under 
installationstiden ser förvaltningen bara möjlighet med installation i högst ett 
boende per år för att verksamheten ska klara att ombesörja alternativboende 
samtidigt som den vanliga verksamheten pågår. Denna tidsplan har också 
räddningstjänsten förordat 2020. Sprinklersystem bör installeras enligt anvisad 
prioriteringsordning från räddningstjänsten, gärna i samband med övriga större 
underhåll av fastigheterna för att underlätta för verksamheterna.  

Omsorgsförvaltningen förordar följande alternativ på samtliga aktuella boenden: 

- Brandspjäll eller brandfläkt (olika lösning, samma funktion) installeras  
- Free swing dörrstängare monteras  
- Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år 

upprättas, gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet 
- Prioriteringsordning för åtgärder sker utifrån räddningstjänstens 

bedömning, som presenteras i förslag till beslut. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Högre brandsäkerhet förbättrar boendemiljön för brukare. 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt. 

Miljökonsekvenser 

Positiva miljöaspekter. 
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Facklig samverkan 

Förvaltningsövergripande samverkan inför omsorgsnämnd den 20 april 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 

Hyreshöjning för omsorgsnämnden. 

 
 

Sändlista: 

- Kommunstyrelsen 
- Tekniska nämnden 
- Hässlehem 

 

 

 

Omsorgsförvaltningen 

 

Åsa Ollerstam Lundh 

Förvaltningschef 

  



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Återrapportering av uppdrag att ta fram 
beräkningsunderlag för brandskydd i kommunens 
samtliga särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1349 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de 
har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och 
som framgår nedan. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Underlåtelse att fullfölja kommunfullmäktiges beslut om att säkerställa brandskydd 
för kommunens äldreboende är allvarlig. En säker vård för våra äldre ska vara en 
självklarhet för alla i Hässleholm. Under coronapandemin blev det uppenbart att 
samhällets funktioner för de äldre är undermåliga. Vi borde ha lärt oss av detta. Vi 
ser fram emot ett skyndsamt genomförande av uppdraget för installation av 
fullständigt funktionellt brandskydd i kommunens särskilda boende." 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 100, följande. 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls. 

Kommunstyrelsen 

J,sreriag 6 ~ Utdraget bestyrkes 

8 (40) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga Prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Hässlehem AB inkom därefter med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022, § 16, följande. 

1. Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem AB om 
vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 
- Med formuleringen "som framgår nedan" avses det uppdrag som finns beskrivet 

ovan i denna skrivelse. 

Vidare anfördes följande under rubriken Beskrivning av ärendet. 

Den redovisning som lämnats i ärendet av Hässlehem AB föreslås läggas till 
handlingarna. 

Ovannämnda åtgärder avseende brandskydd har ännu inte kommit till stånd. Kom
munstyrelsen konstaterar att tekniska nämnden och omsorgsnämnden inte har gjort 
det som kommunfullmäktige beslutade om den 26 april 2021. De ska därför ges i 
uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans med 
Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av 
kommunfullmäktige. 

Härefter har från tekniska nämnden inkommit ett protokollsutdrag av vilket framgår 
att nämnden beslutat att teckna att teckna 15-åriga tilläggsavtal för brandskydds
åtgärder i äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. 

Omsorgsnämnden har inte avhörts. Således kan konstateras att någon sådan 
redovisning som efterfrågas i ovannämnda kommunstyrelsens beslut fortfarande 
inte har inkommit till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden 
ska därför tillsammans med Hässlehem AB anmodas att på kommunstyrelsens 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt att fullfölja 
ovannämnda uppdrag. 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

10 (40) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-02-24 KLF 2020/1349 

      

 
 

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

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

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

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

Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för 
brandskydd i kommunens samtliga särskilda boenden  

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fattar följande beslut. 
 
1) Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna. 
 
2) Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 100, följande.  
 
1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga Prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022- 01-31. 
 
Hässlehem AB inkom därefter med redovisning av vad som hittills förevarit i 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (3)  

  

  

 

JAV 

anledning av ovannämnda beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022, § 16, följande.  
 
1. Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem AB om 
vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 
 - Med formuleringen ”som framgår nedan” avses det uppdrag som finns beskrivet 
ovan i denna skrivelse. 

Vidare anfördes följande under rubriken Beskrivning av ärendet.  
 
Den redovisning som lämnats i ärendet av Hässlehem AB föreslås läggas till 
handlingarna.  

Ovannämnda åtgärder avseende brandskydd har ännu inte kommit till stånd. Kom-
munstyrelsen konstaterar att tekniska nämnden och omsorgsnämnden inte har gjort 
det som kommunfullmäktige beslutade om den 26 april 2021. De ska därför ges i 
uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans med 
Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av 
kommunfullmäktige. 
 
Härefter har från tekniska nämnden inkommit ett protokollsutdrag av vilket framgår 
att nämnden beslutat att teckna att teckna 15-åriga tilläggsavtal för brandskydds-
åtgärder i äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. 
 
Omsorgsnämnden har inte avhörts. 
 
Således kan konstateras att någon sådan redovisning som efterfrågas i ovannämnda 
kommunstyrelsens beslut fortfarande inte har inkommit till kommunstyrelsen.  Tek-
niska nämnden och omsorgsnämnden ska därför tillsammans med Hässlehem AB 
anmodas att på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de 
har för avsikt att fullfölja ovannämnda uppdrag. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 
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JAV 

 

Sändlista: 
 

Tekniska nämnden  
Omsorgsnämnden  
Hässlehem AB 

 

  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 19 (22) 
Sammanträdesdatum:  
2022-02-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 11   
 

Brandskyddsåtgärder ÄBO 
Dnr: TF 2022/74 

Beslut 
 

Tekniska nämnden beslutar att teckna 15-åriga tilläggsavtal för brandskyddsåtgärder 
i äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. 

 

Beskrivning av ärendet  
 

I mars 2021 skrev tekniska förvaltningen på uppdrag av kommundirektören fram 
ett ärende där Hässlehem gavs uppdraget att genomföra utredning gällande 
brandskydd och boendesprinklers på äldreboende som kommunen förhyr av 
bolaget. 
 
För samtliga åtgärder skulle det tas fram kostnader presenterade i tilläggsavtal samt 
tidplaner för åtgärderna. 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-17, § 24, följande:   
 
Föreslå tekniska nämnden att teckna 15-åriga tilläggsavtal för brandskyddsåtgärder i 
äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. 

 

 
_____________________ 
 
 
Sänt till: kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, Hässlehem 
 
 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

§ 16 

Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för 
brandskydd i kommunens samtliga särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1349 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem 
AB om vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 redovisa hur de 
har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och 
som framgår nedan. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 100, följande. 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga Prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av den framgår i huvudsak följande. Utredningen 
av brandskyddet på kommunens äldreboende påbörjades 2017 och har därefter 
utretts i perioder under några års tid. Utredningen jämför brandskyddet i befintliga 
äldreboenden med hur det ser ut i en nybyggnation och pekar på nödvändiga 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 100, följande. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av den framgår i huvudsak följande. Utredningen 
av brandskyddet på kommunens äldreboende påbörjades 2017 och har därefter 
utretts i perioder under några års tid. Utredningen jämför brandskyddet i befintliga 
äldreboenden med hur det ser ut i en nybyggnation och pekar på nödvändiga 
åtgärder för att kommunens boenden ska uppnå ett fullgott brandskydd. 

Utredningen visar grovt uppskattade summor och kostnader för installation av 
boendesprinkler, dörrstängare och evakuerings fläktar. Summorna är daterade maj 
2019 och därefter uppräknad i mars 2021. Den totala, estimerade kostnaden uppgår 
till 41,2 miljoner, en summa som räddningstjänsten beräknat och tagit fram utifrån 
schablonvärde. Utredningen gällande boendesprinklers, dörrstängare och 
evakueringsfläktar är genomförd av Räddningstjänsten som har konstaterat ett 
nuläge där brandskyddet ej anses fullgott. I den utredningen finns inga byggnads
tekniska kostnader upptagna eller huruvida det är teknisk möjligt att installera 
vattentankar och pumpar inom befintliga lokaler eller om det måste byggas 
utvändigt. Detta är ett utredningsarbete som måste göras av hyresvärden och 
fastighetsägaren Hässlehem AB, då förutsättningarna för respektive objekt skiftar. 
Eftersom Lyckåsa ska göra en omfattande ombyggnation kommer kravet på 
brandskyddet att ingå i det projektet och därför är inte Lyckåsa med i denna 
redovisning, separat utredning pågår. 

I utredningen finns vidare en prioriteringsordning för de olika särskilda boendena. I 
bilaga finns redovisning av beräknad hyreshöjning per månad för de olika särskilda 
boendena. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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H'"ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Bedömning 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Den redovisning som lämnats i ärendet av Hässlehem AB föreslås läggas till 
handlingarna. 

Ovannämnda åtgärder avseende brandskydd har ännu inte kommit till stånd. Kom
munstyrelsen konstaterar att tekniska nämnden och omsorgsnämnden inte har gjort 
det som kommunfullmäktige beslutade om den 26 april 2021. De ska därför ges i 
uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans med 
Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av 
kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-12, § 10, att hänskjuta ärendet 
till kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Hässlehem AB 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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REDOVISNING AV UPPDRAG 

HYRESHÖJNING orn KOSTNAD 
FÖR ÖKAT BRANDSKYDD 

Datum 

2021-12-14 

Kommunstyrelsen 

Slutrapport 

Projektnamn 
Projektledare 

Beskrivning 

Hyreshöjning och kostnad för ökat brandskydd 
Henrik Andersson, Hässlehem AB 

1(2) 

Utredningen av brandskyddet på kommunens äldreboende påbörjades 2017 och har därefter utretts i 
perioder under några års tid. Utredningen jämför brandskyddet i befintliga äldreboenden med hur det 
ser ut i en nybyggnation och pekar på nödvändiga åtgärder för att kommunens boenden ska uppnå ett 
fullgott brandskydd. 

Utredningen visar grovt uppskattade summor och kostnader för installation av boendesprinkler, 
dörrstängare och evakueringsfläktar. Summorna är daterade maj 2019 och därefter uppräknad i mars 
2021. Den totala, estimerade kostnaden uppgår till 41,2 miljoner, en summa som räddningstjänsten 
beräknat och tagit fram utifrån schablonvärde 

Utredningen gällande boendesprinklers, dörrstängare och evakueringsfläktar är genomförd av 
Räddningstjänsten som har konstaterat ett nuläge där brandskyddet ej anses fullgott. I den utredningen 
finns inga byggnadstekniska kostnader upptagna eller huruvida det är teknisk möjligt att installera 
vattentankar och pumpar inom befintliga lokaler eller om det måste byggas utvändigt. Detta är ett 
utredningsarbete som måste göras av hyresvärden och fastighetsägaren Hässlehem AB, då 
förutsättningarna för respektive objekt skiftar. 

Bakgrund 

Räddningstjänsten har gjo1i tillsyner på äldreboenden i Hässleholms kommun och anser att 

brandskyddet inte lever upp till dagens krav. Räddningstjänsten vill att brandskyddet höjs med 

boendesprinkler. 

Syfte & mål 

Syftet med utredningen är att presentera lösning och kostnadsförslag på att höja brandskyddet på 

kommunens äldreboende med sprinkler, döITstängare och evakueringsfläktar. Enligt nedan 

p1ioriteringslista. 

Eftersom Lyckåsa ska göra en omfattande ombyggnation kommer kravet på brandskyddet att ingå i 

det projektet och därför är inte Lyckåsa med i denna redovisning, separat utredning pågår. 



Prioritet Verksamhet 

1 Nybohemmet 

2 Höga lid 

3 Skansen hemmet 

4 Solgården 

5 Hemgården 

6 Björkhaga 

7 Ehrenborg 

REDOVISNING AV UPPDRAG 

HYRESHÖJNING orn KOSTNAD 
FÖR ÖKAT BRANDSKYDD 

Datum 

2021-12-14 

Kommunstyrelsen 

2(2) 

Målet är att säkerställa brandskyddet för samtliga äldreboende uppfyller gällande författningskrav 

Projektets genomförande 

Vi har i samarbete med Räddningstjänsten haft en dialog där vi har tillsammans hittat ett resultat där 
vi tillgodoser att äldreboenden får ett brandskydd som uppfyller deras krav. 

Resultat 

Efter beställning från Hässleholms kommun kommer vi att installera boendesprinkler i alla 
boenderum samt vissa andra utry1mnen på berörda fastigheter. Där det finns fler än 8 rum i en 
brandgräns kommer vi sätta upp en ny vägg med branddörr som står uppställd med magnet för att 
minska brandcellerna så det är max 8 boendernm i en brandcell. 

Reservation: 
Priserna är preliminära utifrån dagens kostnadsnivå; Definitiv hyreshöjning och kostnad kan lämnas 
först efter genomförd upphandling. Upphandling påbörjas efter beställning av Hässleholms kommun. 

Dokument & Bilagor 
Bilaga 1 (Uppdrag KF) 
Bilaga 2 - Kostnadsberäkning 

Kostnader 

Henrik Andersson, Projektledare Ola Rickard, VD 



Bilaga 2

Kostnad per boende (sprinkler, 

dörrstängare samt en 

evakueringsfläkt per avdelning) 

samt nya brandcells avgänsningar. Högalid Solgården Björkhaga Hemgården Nybohemmet Skansenhemmet Ehrenborg

9 519 188 kr 5 145 191 kr 5 308 518 kr 10 092 568 kr 5 200 347 kr 3 420 068 kr 1 188 810 kr

Antal år 15

Ränta år 190384 102904 106170 201851 104007 68401 23776

Ränta månad 15865 8575 8848 16821 8667 5700 1981

Avskrivning år 634613 343013 353901 672838 346690 228005 79254

Avskrivning månad 52 884 kr 28 584 kr 29 492 kr 56 070 kr 28 891 kr 19 000 kr 6 605 kr

Drift 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Hyreshöjning per månad 83 750 kr 52 160 kr 53 339 kr 87 891 kr 52 558 kr 39 700 kr 23 586 kr

Antal år 10

Ränta år 190384 102904 106170 201851 104007 68401 23776

Ränta månad 15865 8575 8848 16821 8667 5700 1981

Avskrivning år 951919 514519 530852 1009257 520035 342007 118881

Avskrivning månad 79 327 kr 42 877 kr 44 238 kr 84 105 kr 43 336 kr 28 501 kr 9 907 kr

Drift 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Hyreshöjning per månad 110 192 kr 66 452 kr 68 085 kr 115 926 kr 67 003 kr 49 201 kr 26 888 kr

Antal år 5

Ränta år 190384 102904 106170 201851 104007 68401 23776

Ränta månad 15865 8575 8848 16821 8667 5700 1981

Avskrivning år 1903838 1029038 1061704 2018514 1040069 684014 237762

Avskrivning månad 158 653 kr 85 753 kr 88 475 kr 168 209 kr 86 672 kr 57 001 kr 19 814 kr

Drift 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Hyreshöjning per månad 189 518 kr 109 329 kr 112 323 kr 200 030 kr 110 340 kr 77 701 kr 36 795 kr

Hyreshöjningen avser det första året för sedan räknas beloppet upp årligen enligt gällande indexuppräkning.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H'"ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 67 

Motion om våldsförebyggande insatser 
Dnr: KLF 2021/863 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut 

Motionen bifalls vad avser punkterna 1, 2 och 4 på sådant sätt att: 

1. Aktiviteter för att bemöta anställda som utsätts för våld i nära relationer 
tillförs Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021-2025, i 
samband med planens uppföljning och revidering 2023. 

2. Personalavdelningen kompletterar aktuella guider för 
rehabiliteringssamtal med frågor om våld i nära relation. 

3. Personalavdelningen synliggör och kompletterar internt det stödmaterial 
till chefer som SKR tagit fram. Detta med syfte att öka medvetenheten 
om våld i nära relation bland kommunens medarbetare. 

Motionen avslås vad avser punkt 3. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

Robin Gustavsson (KD), Lena Wallentheim (S), Agneta Olsson Enochsson (L) och 
Karin Axelsson (M) yrkar bifall till personalutskottets förslag. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner personalutskottets förslag till 
beslut bifallet. 
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Beskrivning av ärendet 

Lena Svensson och Anders Edwall, Centerpartiet Hässleholm har väckt en motion i 
kommunfullmäktige, där de på anförda skäl föreslår att Hässleholms kommun, i 
egenskap av arbetsgivare, ska arbeta med våldsförebyggande insatser. 

Motionärerna vill: 

• att Hässleholms kommun utformar en handlingsplan för att bemöta 
anställda som utsätts för våld i nära relationer. 

• att införa frågor om våld som rutinfrågor vid långtidssjukskrivning eller 
frekventa sjukskrivningar, mer än sex sjukskrivningar på ett år. 

• att införa rutinfrågor om våld i medarbetarsamtal. 

• att utbilda all personal om våld i nära relation. 

Enligt Brottsförebyggande rådet har andelen anmälda misshandels brott i nära 
relation (2020) ökat, såväl i Hässleholm som i Skåne och nationellt. Det behöver 
inte betyda att brottsligheten i sig har ökat ytterligare, utan det kan bero på att den 
utsattes benägenhet att anmäla förövaren har ökat. Oavsett, finns det all anledning 
att utöka insatserna för att jobba mot en nolltolerans i frågan. Problematiken är 
kostsam för samhället och skapar ett enormt lidande för den enskilde. 

Hässleholms kommun är den i särklass största arbetsgivaren i kommunen och har 
med statistisk säkerhet medarbetare som lever med våld och hot i sin nära relation. 
Både i statistik och forskning framgår det att våldet i huvudsak drabbar kvinnor i 
alla samhällsgrupper oavsett klass, ålder, sexualitet, etnicitet och funktionsförmåga. 

Att denna typ av våld kan få betydande konsekvenser för arbetsförmågan är ett 
faktum. Som arbetsgivare har kommunen möjlighet att agera genom att öka 
kunskapsnivån och medvetenheten om problematiken både bland chefer och övriga 
medarbetare. Att öka medvetenheten och kompetensen i frågan förväntas bidra till 
att medarbetare som är utsatta eller riskerar utsättas för våld i nära relation kan 
upptäckas. 

Chefer kan vara ett stort stöd för den som är eller har varit våldsutsatt. Chefer kan 
bidra till att skapa en trygg situation på arbetsplatsen och stödja medarbetare att få 

rätt stöd och hjälp. 

Det finns ingen reglerad skyldighet för arbetsgivare att aktivt ta reda på om 
medarbetare är utsatta för våld i nära relation. Men arbetsgivare som får kännedom 
om att en medarbetare är utsatt, bör prata med medarbetaren om hur hen mår, hur 
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det fungerar på arbetet och vilket stöd hen behöver. Det samtalet kan sedan ge 
anledning att agera utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, och i förlängningen att utreda 
behov av arbetsanpassning. Att uppmärksamma våld i nära relation handlar om att 
ha ett personalpolitiskt perspektiv där omtanke om medarbetaren är i fokus. 

Att utsättas för våld av en närstående kan få stora konsekvenser för en 
medarbetares arbetsförmåga, hälsa och hela livssituation. För våldsutsatta kvinnor 
ökar sjukfrånvaron, enligt Sveriges kommuner och regioner, med 20 procent. 
Sveriges kommuner och regioner har tagit fram ett stödmaterial för hur arbetsgivare 
kan stödja utsatta medarbetare att få rätt hjälp. 

Möjliga våldsförebyggande insatser inom Hässleholms kommun 

Utifrån motionens förslag har personalavdelningen gått igenom nuvarande 
dokument och rutiner som berör ämnet. 

1. Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021- 2025, innehåller lokala 
målsättningar och aktiviteter med koppling till de sex nationella delpolitiska 
jämställdhetsmålen. Aktiviteterna är utformade för att gå i riktning mot de lokala 
målsättningarna, vilket i sin tur också förväntas bidra till en positiv utveckling såväl 
regionalt som nationellt. Sjätte målet "Mäns våld mot kvinnor ska upphöra" tar 
bland annat upp ämnet våld i nära relationer. I samband med planens uppföljning 
och revidering 2023 är det möjligt att komplettera denna handlingsplan med 
aktiviteter kopplat till hur Hässleholms kommun i egenskap av arbetsgivare arbetar 
med att förebygga och bemöta anställda som utsätts för våld i nära relationer. 

2. I Hässleholms kommuns digitala stödsystem för rehabilitering finns guider med 
frågeställningar för utredning av upprepad korttidsfrånvaro och plan för återgång i 
arbete vid längre sammanhängande sjukfrånvaro. Dessa guider finns som stöd till 
cheferna vid rehabiliteringssamtal med medarbetare. Frågor om rådande familje
situation och behov av stödinsatser finns redan, och det finns möjlighet att lägga till 
fler frågor. I de samtal där det bedöms relevant kan då chefen även använda sig av 
frågeställningar om våld i nära relation. 

3. Medarbetarsamtalet har under årens lopp ändrat karaktär och har idag fokus på 
medarbetarens uppdrag, mål och utveckling. Detta kopplas sedan i lönesamtalet till 
prestation och lön. Medarbetares trivsel, arb"etsmiljö och mående följs upp löpande 
genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetarsamtalet är därför inte rätt 
forum för rutinfrågor om våld i nära relation. 

4. Personalavdelningen ser positivt på att internt synliggöra och marknadsföra det 
stödmaterial som SKR tagit fram till arbetsgivare på temat våld i nära relation. 
Materialet kan då användas av kommunens chefer, exempelvis i samband med 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

11 (46) 



H''ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

arbetsplatsträffar. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om frågan bland 
chefer och medarbetare. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

En medarbetare som inte är utsatt för våld i nära relation har bättre förutsättningar i 
hela sin livssituation. För att kunna ge bra service till verksamhetens brukare krävs 
det medarbetare som själv mår bra, där inte kraft och energi saknas på grund av att 
hen är våldsutsatt i sin nära relation. 

Barnperspektivet 

Barn som ser, hör eller på andra sätt upplever våld mot en förälder utsätts för en 
form av psykiskt våld. Barn som lever med våld i familjen far därför illa och kan 
behöva samhällets stöd och insatser. Arbetsgivarens stöd kan vara avgörande. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att vara utsatt för våld påverkar hälsan och kan därmed också påverka förmågan att 
utföra sitt arbete. Detta kan leda till både sjuknärvaro och sjukfrånvaro, vilket kostar 
i både pengar och hälsa. 

Våldet får också stora konsekvenser på samhällsnivå. Mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer bidrar till att vidmakthålla mäns överordning och kvinnors underordning, 
och innebär mycket stora kostnader för samhället i form av vård, sjukskrivningar, 
insatser från socialtjänsten (stöd och skydd) och rättsväsendet. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2022-03-17, § 9, kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 
Motionen bifalls vad avser punkterna 1, 2 och 4 på sådant sätt att: 

1. Aktiviteter för att bemöta anställda som utsätts för våld i nära relationer 
tillförs Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021-2025, i 
samband med planens uppföljning och revidering 2023. 

2. Personalavdelningen kompletterar aktuella guider för 
rehabiliteringssamtal med frågor om våld i nära relation. 

3. Personalavdelningen synliggör och kompletterar internt det stödmaterial 
till chefer som SKR tagit fram. Detta med syfte att öka medvetenheten 
om våld i nära relation bland kommunens medarbetare. 

Motionen avslås vad avser punkt 3. 
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§7 

Våldsförebyggande insatser 
Dnr: KLF 2021/863 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 
Motionen bifalls vad avser punkterna 1, 2 och 4 på sådant sätt att: 

1. Aktiviteter för att bemöta anställda som utsätts för våld i nära relationer 
tillförs Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021- 2025, i 
samband med planens uppföljning och revidering 2023. 

2. Personalavdelningen kompletterar aktuella guider för 
rehabiliteringssamtal med frågor om våld i nära relation. 

4. Personalavdelningen synliggör och kompletterar internt det stödmaterial 
till chefer som SKR tagit fram. Detta med syfte att öka medvetenheten 
om våld i nära relation bland kommunens medarbetare. 

Motionen avslås vad avser punkt 3. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Svensson och Anders Edwall, Centerpartiet Hässleholm har väckt en motion i 
kommunfullmäktige, där de på anförda skäl föreslår att Hässleholms kommun, i 
egenskap av arbetsgivare, ska arbeta med våldsförebyggande insatser. 

Motionärerna vill: 

• att Hässleholms kommun utformar en handlingsplan för att bemöta 
anställda som utsätts för våld i nära relationer. 

• att införa frågor om våld som rutinfrågor vid långtidssjukskrivning eller 
frekventa sjukskrivningar, mer än sex sjukskrivningar på ett år. 

• att införa rutinfrågor om våld i medarbetarsamtal. 

• att utbilda all personal om våld i nära relation. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Enligt Brottsförebyggande rådet har andelen anmälda misshandels brott i nära 
relation (2020) ökat, såväl i Hässleholm som i Skåne och nationellt. Det behöver 
inte betyda att brottsligheten i sig har ökat ytterligare, utan det kan bero på att den 
utsattes benägenhet att anmäla förövaren har ökat. Oavsett, finns det all anledning 
att utöka insatserna för att jobba mot en nolltolerans i frågan. Problematiken är 
kostsam för samhället och skapar ett enormt lidande för den enskilde. 
Hässleholms kommun är den i särklass största arbetsgivaren i kommunen och har 
med statistisk säkerhet medarbetare som lever med våld och hot i sin nära relation. 
Både i statistik och forskning framgår det att våldet i huvudsak drabbar kvinnor i 
alla samhällsgrupper oavsett klass, ålder, sexualitet, etnicitet och funktionsförmåga. 
Att denna typ av våld kan få betydande konsekvenser för arbetsförmågan är ett 
faktum. Som arbetsgivare har kommunen möjlighet att agera genom att öka 
kunskapsnivån och medvetenheten om problematiken både bland chefer och övriga 
medarbetare. Att öka medvetenheten och kompetensen i frågan förväntas bidra till 
att medarbetare som är utsatta eller riskerar utsättas för våld i nära relation kan 
upptäckas . 
Chefer kan vara ett stort stöd för den som är eller har varit våldsutsatt. Chefer kan 
bidra till att skapa en trygg situation på arbetsplatsen och stödja medarbetare att få 
rätt stöd och hjälp. 
Det finns ingen reglerad skyldighet för arbetsgivare att aktivt ta reda på om 
medarbetare är utsatta för våld i nära relation. Men arbetsgivare som får kännedom 
om att en medarbetare är utsatt, bör prata med medarbetaren om hur hen mår, hur 
det fungerar på arbetet och vilket stöd hen behöver. Det samtalet kan sedan ge 
anledning att agera utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, och i förlängningen att utreda 
behov av arbetsanpassning. Att uppmärksamma våld i nära relation handlar om att 
ha ett personalpolitiskt perspektiv där omtanke om medarbetaren är i fokus. 
Att utsättas för våld av en närstående kan få stora konsekvenser för en 
medarbetares arbetsförmåga, hälsa och hela livssituation. För våldsutsatta kvinnor 
ökar sjukfrånvaron, enligt Sveriges kommuner och regioner, med 20 procent. 
Sveriges kommuner och regioner har tagit fram ett stödmaterial för hur arbetsgivare 
kan stödja utsatta medarbetare att få rätt hjälp. 

Möjliga våldsförebyggande insatser inom Hässleholms kommun 
Utifrån motionens förslag har personalavdelningen gått igenom nuvarande 
dokument och rutiner som berör ämnet. 
1. Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021-2025, innehåller lokala 
målsättningar och aktiviteter med koppling till de sex nationella delpolitiska 
jämställdhetsmålen. Aktiviteterna är utformade för att gå i riktning mot de lokala 
målsättningarna, vilket i sin tur också förväntas bidra till en positiv utveckling såväl 
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regionalt som nationellt. Sjätte målet "Mäns våld mot kvinnor ska upphöra" tar 
bland annat upp ämnet våld i nära relationer. I samband med planens uppföljning 
och revidering 2023 är det möjligt att komplettera denna handlingsplan med 
aktiviteter kopplat till hur Hässleholms kommun i egenskap av arbetsgivare arbetar 
med att förebygga och bemöta anställda som utsätts för våld i nära relationer. 
2. I Hässleholms kommuns digitala stödsystem för rehabilitering finns guider med 
frågeställningar för utredning av upprepad korttidsfrånvaro och plan för återgång i 
arbete vid längre sammanhängande sjukfrånvaro. Dessa guider finns som stöd till 
cheferna vid rehabiliteringssamtal med medarbetare. Frågor om rådande familje
situation och behov av stödinsatser finns redan, och det finns möjlighet att lägga till 
fler frågor. I de samtal där det bedöms relevant kan då chefen även använda sig av 
frågeställningar om våld i nära relation. 
3. Medarbetarsamtalet har under årens lopp ändrat karaktär och har idag fokus på 
medarbetarens uppdrag, mål och utveckling. Detta kopplas sedan i lönesamtalet till 
prestation och lön. Medarbetares trivsel, arbetsmiljö och mående följs upp löpande 
genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetarsamtalet är därför inte rätt 
forum för rutinfrågor om våld i nära relation. 
4. Personalavdelningen ser positivt på att internt synliggöra och marknadsföra det 
stödmaterial som SKR tagit fram till arbetsgivare på temat våld i nära relation. 
Materialet kan då användas av kommunens chefer, exempelvis i samband med 
arbetsplatsträffar. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om frågan bland 
chefer och medarbetare. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

En medarbetare som inte är utsatt för våld i nära relation har bättre förutsättningar i 
hela sin livssituation. För att kunna ge bra service till verksamhetens brukare krävs 
det medarbetare som själv mår bra, där inte kraft och energi saknas på grund av att 
hen är våldsutsatt i sin nära relation. 

Barnperspektivet 

Barn som ser, hör eller på andra sätt upplever våld mot en förälder utsätts för en 
form av psykiskt våld. Barn som lever med våld i familjen far därför illa och kan 
behöva samhällets stöd och insatser. Arbetsgivarens stöd kan vara avgörande. 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Personalutskottet 
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Facklig samverkan sker 2022-03-25. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att vara utsatt för våld påverkar hälsan och kan därmed också påverka förmågan att 
utföra sitt arbete. Detta kan leda till både sjuknärvaro och sjukfrånvaro, vilket kostar 
i både pengar och hälsa. 

Våldet får också stora konsekvenser på samhällsnivå. Mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer bidrar till att vidmakthålla mäns överordning och kvinnors underordning, 
och innebär mycket stora kostnader för samhället i form av vård, sjukskrivningar, 
insatser från socialtjänsten (stöd och skydd) och rättsväsendet. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Svar på motion rörande våldsförebyggande insatser 

 

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

Motionen bifalls vad avser punkterna 1, 2 och 4 på sådant sätt att:  

 
1. Aktiviteter för att bemöta anställda som utsätts för våld i nära relationer 

tillförs Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021–2025, i 
samband med planens uppföljning och revidering 2023. 
 

2. Personalavdelningen kompletterar aktuella guider för 
rehabiliteringssamtal med frågor om våld i nära relation. 

 
4. Personalavdelningen synliggör och kompletterar internt det stödmaterial 

till chefer som SKR tagit fram. Detta med syfte att öka medvetenheten 
om våld i nära relation bland kommunens medarbetare. 

 
 

Motionen avslås vad avser punkt 3.  

 

Beskrivning av ärendet 

Lena Svensson och Anders Edwall, Centerpartiet Hässleholm har väckt en motion i 
kommunfullmäktige, där de på anförda skäl föreslår att Hässleholms kommun, i 
egenskap av arbetsgivare, ska arbeta med våldsförebyggande insatser. 

 Motionärerna vill: 

• att Hässleholms kommun utformar en handlingsplan för att bemöta 
anställda som utsätts för våld i nära relationer. 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

• att införa frågor om våld som rutinfrågor vid långtidssjukskrivning eller 
frekventa sjukskrivningar, mer än sex sjukskrivningar på ett år. 

• att införa rutinfrågor om våld i medarbetarsamtal. 

• att utbilda all personal om våld i nära relation. 

 

Enligt Brottsförebyggande rådet har andelen anmälda misshandelsbrott i nära 
relation (2020) ökat, såväl i Hässleholm som i Skåne och nationellt. Det behöver 
inte betyda att brottsligheten i sig har ökat ytterligare, utan det kan bero på att den 
utsattes benägenhet att anmäla förövaren har ökat. Oavsett, finns det all anledning 
att utöka insatserna för att jobba mot en nolltolerans i frågan. Problematiken är 
kostsam för samhället och skapar ett enormt lidande för den enskilde. 

Hässleholms kommun är den i särklass största arbetsgivaren i kommunen och har 
med statistisk säkerhet medarbetare som lever med våld och hot i sin nära relation. 
Både i statistik och forskning framgår det att våldet i huvudsak drabbar kvinnor i 
alla samhällsgrupper oavsett klass, ålder, sexualitet, etnicitet och funktionsförmåga. 

Att denna typ av våld kan få betydande konsekvenser för arbetsförmågan är ett 
faktum. Som arbetsgivare har kommunen möjlighet att agera genom att öka 
kunskapsnivån och medvetenheten om problematiken både bland chefer och övriga 
medarbetare. Att öka medvetenheten och kompetensen i frågan förväntas bidra till 
att medarbetare som är utsatta eller riskerar utsättas för våld i nära relation kan 
upptäckas. 

Chefer kan vara ett stort stöd för den som är eller har varit våldsutsatt. Chefer kan 
bidra till att skapa en trygg situation på arbetsplatsen och stödja medarbetare att få 
rätt stöd och hjälp.  

Det finns ingen reglerad skyldighet för arbetsgivare att aktivt ta reda på om 
medarbetare är utsatta för våld i nära relation. Men arbetsgivare som får kännedom 
om att en medarbetare är utsatt, bör prata med medarbetaren om hur hen mår, hur 
det fungerar på arbetet och vilket stöd hen behöver. Det samtalet kan sedan ge 
anledning att agera utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, och i förlängningen att utreda 
behov av arbetsanpassning. Att uppmärksamma våld i nära relation handlar om att 
ha ett personalpolitiskt perspektiv där omtanke om medarbetaren är i fokus. 

Att utsättas för våld av en närstående kan få stora konsekvenser för en 
medarbetares arbetsförmåga, hälsa och hela livssituation. För våldsutsatta kvinnor 
ökar sjukfrånvaron, enligt Sveriges kommuner och regioner, med 20 procent. 
Sveriges kommuner och regioner har tagit fram ett stödmaterial för hur arbetsgivare 
kan stödja utsatta medarbetare att få rätt hjälp.  
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Möjliga våldsförebyggande insatser inom Hässleholms kommun   

Utifrån motionens förslag har personalavdelningen gått igenom nuvarande 
dokument och rutiner som berör ämnet.  

1. Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021–2025, innehåller lokala 
målsättningar och aktiviteter med koppling till de sex nationella delpolitiska 
jämställdhetsmålen. Aktiviteterna är utformade för att gå i riktning mot de lokala 
målsättningarna, vilket i sin tur också förväntas bidra till en positiv utveckling såväl 
regionalt som nationellt. Sjätte målet ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra” tar 
bland annat upp ämnet våld i nära relationer. I samband med planens uppföljning 
och revidering 2023 är det möjligt att komplettera denna handlingsplan med 
aktiviteter kopplat till hur Hässleholms kommun i egenskap av arbetsgivare arbetar 
med att förebygga och bemöta anställda som utsätts för våld i nära relationer. 

2. I Hässleholms kommuns digitala stödsystem för rehabilitering finns guider med 
frågeställningar för utredning av upprepad korttidsfrånvaro och plan för återgång i 
arbete vid längre sammanhängande sjukfrånvaro. Dessa guider finns som stöd till 
cheferna vid rehabiliteringssamtal med medarbetare. Frågor om rådande familje-
situation och behov av stödinsatser finns redan, och det finns möjlighet att lägga till 
fler frågor. I de samtal där det bedöms relevant kan då chefen även använda sig av 
frågeställningar om våld i nära relation.  

3. Medarbetarsamtalet har under årens lopp ändrat karaktär och har idag fokus på 
medarbetarens uppdrag, mål och utveckling. Detta kopplas sedan i lönesamtalet till 
prestation och lön. Medarbetares trivsel, arbetsmiljö och mående följs upp löpande 
genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetarsamtalet är därför inte rätt 
forum för rutinfrågor om våld i nära relation. 

4. Personalavdelningen ser positivt på att internt synliggöra och marknadsföra det 
stödmaterial som SKR tagit fram till arbetsgivare på temat våld i nära relation. 
Materialet kan då användas av kommunens chefer, exempelvis i samband med 
arbetsplatsträffar. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om frågan bland 
chefer och medarbetare. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

En medarbetare som inte är utsatt för våld i nära relation har bättre förutsättningar i 
hela sin livssituation. För att kunna ge bra service till verksamhetens brukare krävs 
det medarbetare som själv mår bra, där inte kraft och energi saknas på grund av att 
hen är våldsutsatt i sin nära relation. 

https://www.hassleholm.se/download/18.77977cfd1764be25aff2980a/1608025064255/J%C3%A4mst%C3%A4lldhetsplan%20f%C3%B6r%20H%C3%A4ssleholms%20kommun%202021-2025.pdf
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Barnperspektivet  

Barn som ser, hör eller på andra sätt upplever våld mot en förälder utsätts för en 
form av psykiskt våld. Barn som lever med våld i familjen far därför illa och kan 
behöva samhällets stöd och insatser. Arbetsgivarens stöd kan vara avgörande.  

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Facklig samverkan sker 2022-03-25. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att vara utsatt för våld påverkar hälsan och kan därmed också påverka förmågan att 
utföra sitt arbete. Detta kan leda till både sjuknärvaro och sjukfrånvaro, vilket kostar 
i både pengar och hälsa.  

Våldet får också stora konsekvenser på samhällsnivå. Mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer bidrar till att vidmakthålla mäns överordning och kvinnors underordning, 
och innebär mycket stora kostnader för samhället i form av vård, sjukskrivningar, 
insatser från socialtjänsten (stöd och skydd) och rättsväsendet. 

 

Sändlista: 

Personalchefen 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 Marie Söderqvist                                     Rebecca Nordström                

 Personalchef                                            HR-specialist                        
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kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 254 

Inlämnade motioner 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar nedanstående motioner till kommunlednings
förvaltningen för handläggning: 

KLF 2021/862-1 
Lena Svensson (C) och Ann-KristioJohnsson (C) har lämnat en motion om 
minskade pappersutskrifter 

KLF 2021/863-1 
Lena Svensson (C) och nders Edwall (C) har lämnat en motion om 
våldsförebyggande insatser 

KLF 2021/890-1 
Lena ilsson (S), Irene Nilsson (S) och Christer Welinder (S) har lämnat en motion 
angående att få fler i arbete eller sysselsättning av dem som har psykisk ohälsa 

Kom mu nfu llmä ktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion till kommunfullmäktige 

 
Våldsförebyggande insatser 
Våld i nära relationer kostar samhället både lidande och pengar. Den spårbara summan 

kostar årligen 13 miljarder i Sverige, men mörkertalet som utsätts för våld och inte anmäler är 

fortfarande stort. Den faktiska kostnaden beräknas således vara mycket högre. Idag är det 

upp till varje våldsutsatt att kontakta socialförvaltningen och be om hjälp, men forskning visar 

att skuld och skam medför att många väljer att inte söka hjälp. Våld leder till ohälsa, nedsatt 

arbetsförmåga, sjukskrivning och mycket annat. Det finns många vinster med att utforma en 

strukturerad satsning som kan förebygga olika sorters våld som sker i kommunen. Om små 

barn får hjälp tidigt minimeras risker för psykisk ohälsa och gatuvåld. Om vuxna får hjälp i ett 

tidigt skede minimeras risker för ohälsa, sjukskrivning och arbetslöshet. På det sättet kan man 

förebygga våldsamma och destruktiva mönster i samhället, och istället sträva efter hållbar 

utveckling.  

Kommunen har goda möjligheter att förebygga våld i nära relationer eftersom kommunen är 

den största arbetsgivaren, och har många anställda. Dessutom är det kommunens ansvar att 

hantera förekomst av våld i hemmet bland anställd personal, enligt SKR. 

Mot bakgrund av detta vill vi: 

• Att Hässleholms kommun utformar en handlingsplan för att bemöta anställda som 

utsätts för våld i nära relationer 

• Att införa frågor om våld som rutinfrågor vid långtidssjukskrivning eller frekventa 

sjukskrivningar, mer än sex sjukskrivningar på ett år. 

• Att införa rutinfrågor om våld i medarbetarsamtal. 

• Att utbilda all personal om våld i nära relation. 

 

Lena Svensson och Anders Edwall, Centerpartiet Hässleholm 

Med jordnära visioner  

vill vi skapa en grön och trygg vardag  

som ger kraft åt varje människa 

• Centerpartiet 
HÄSSLEHOLM 
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§ 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Motion om omgående ta fram ett miljöprogram 
Dnr: KLF 2021/583 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionens förslag hanteras i 
budgetberedningen inför 2023. 

Reservationer 

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

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sverigedemokraternas reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig motivering 
undertecknad Hanna Nilsson och Ulf Berggren med följande lydelse: 

"Sverigedemokraterna menar att vi redan har tillräckligt med program och andra 
styrdokument som behövs som täcker. Naturvårdsplan, Resursoptimeringsplan, 
Energi- och klimatplan är bland andra styrdokument som finns i samma anda. 

Över lag har kommunen alldeles för många styrdokument utan röd tråd och detta 
måste tas tag i politiskt. 

Hade man bytt ut alla dessa mot ett samlat miljöprogram hade vi varit mer positiva 
till att besluta om ett nytt miljöprogram. 

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet." 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) och Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige 
följande beslut: 

1. Motionen bifalles på så sätt att kommunfullmäktige beslutar att ge miljö
och stads byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett miljöprogram för 
Hässleholms kommun. 

2. Miljö- och stads byggnadsnämnden uppdras att inkomma med ett 
driftbudgetäskande till kommunstyrelsen under augusti 2022 för 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

vJ 

30 (46) 



Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

framtagande av miljöprogram och övriga nödvändiga styrdokument sin 
främjar kommunens utveckling. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar om att ge berörd nämnd i uppdrag att snarast 
möjligt ta fram ett miljöprogram för Hässleholms kommun. 

Som grund för sitt yrkande anför motionären följande. Sedan 2010 saknar 
Hässleholms kommun ett miljöprogram. Det är en katastrof för en kommun som 
historiskt var en förebild för andra kommuner i sitt miljöarbete. I Sveriges grundlag, 
regeringsformens andra paragraf (1974:152 kap. 1, § 2), anges att "det allmänna ska 
främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och komman
de generationer". Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljömål som anger "det 
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till". Miljömålen ska 
implementeras lokalt. Kommunerna beslutar om ett lokalt miljöprogram som 
beskriver den lokala miljön och hur kommunen ska skydda den. Nu för tiden 
brukar även Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen, vara vägledande för det 
lokala hållbarhetsarbetet. Det senaste programmet gällde för åren 2006-2010. Sedan 
dess har politiken förhalat framtagningen av ett nytt program. Olika uppdrag har 
tilldelats under åren men förslagen som tagits fram har aldrig gått igenom trots att 
politiken varit deltagande i framtagningen. Det sista försöket gjordes 2018-02-20 § 
16 då miljönämnden beslutade "att ge miljöstrategen i uppdrag att utveckla ett 
förslag till miljöstyrning för koncernen med långsiktiga mål, arbetssätt för att nå 
dem, delmål för den kommande mandatperioden samt indikatorer för uppföljning." 
Dokumentet "Grön omställning" togs fram och skickades på remiss i januari 2019 
(MN 2019-01-23 § 13). Dokumentet innehöll fyra miljömål/ställningstaganden och 
tolv strategier. Dokumentet var tydligt i sin hänvisning till redan tagna beslut, alltså 
var dokumentet en samling av befintliga beslut och en beskrivning om hur dessa ska 
genomföras på ett samordnat sätt. Det stod att "Styrning för grön omställning är ett 
styrande dokument som samlar miljöperspektiven från befintliga kommunala 
politiska beslut på ett ställe och att dokumentet "har stöd i Agenda 2030, riksdagens 
miljömålssystem samt i regional och lokal miljöstyrning." Den 10 april 2019 
behandlas en bearbetad version av dokumentet efter remissrundan vid 
sammanträdet av den nya miljö- och stads byggnadsnämnden som beslutade enligt 
§89 att styrdokumentet "Grön omställning i Hässleholms kommun" läggs till 

Kommunstyrelsen 

'"''·''"' ~ IJI) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H ·ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

handlingarna och att uppdraget anses avslutat! Helt utan förklaring, helt utan att 
ange anledning, och helt utan att presentera ett alternativt tillvägagångssätt, 
hamnade dokumentet i papperskorgen! När jag ställde frågan till nämndens 
ordförande på kommunfullmäktige om anledningen till detta, fick jag inget tydligt 
svar. Kenny Hansson lovade då att nämnden skulle titta över detta, åter igen! Idag, 
mer en två år senare, finns det inga indikationer alls om att arbetet i frågan pågår. 
Hässleholms kommun har ingen miljöpolicy eller miljöstrategi, inte heller ett sätt att 
följa upp genomförande av de nationella miljömålen. Det finns inte heller något 
ställningstagande gällande de globala målen i Agenda 2030. Detta måste åtgärdas! 

Motionen har remitterats till miljö- och stads byggnadsnämnden, som vid 
sammanträde den 27 oktober 2021, § 129, beslutade att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att ställa sig positiv till motionens intentioner samt att beakta detta vid 
arbetet med kommande budget och strategisk plan. Nämnden hänvisade vidare till 
tjänsteskrivelse i ärendet. 

Av ovannämnda tjänsteskrivelse framgår bland annat följande. Miljö- och 
stads byggnadsnämnden ser positivt på all utveckling som kan leda till ett mer 
hållbart samhälle samt utvecklingen av Hässleholms kommun som en attraktiv och 
hållbar kommun, som det beskrivits ovan ingår det även i förvaltningens reglemente 
att arbeta med denna typ av frågor. Att kommunen ska arbeta med miljömålen 
framgår av nationell vägledning, utan kommunernas arbete når vi aldrig Sveriges 
miljömål. Dessa frågor har dock inte kunnat prioriterats av nämnd och 
förvaltningen då nuvarande budgeterade medel inte räckt till för att fullgöra 
nämndens uppdrag. Så som motionären skriver presenterades det så sent som 2019 
ett förslag till ett styrdokument benämnt "Grön omställning" som innehöll fyra 
miljömål för Hässleholms kommun. Det är dock två och ett halvt år sedan och det 
bedöms därför att ett fullständigt omtag måste göras. Miljö- och stadsbyggnadsför
valtningen har idag inga resurser att ta fram ett miljöprogram och har inte heller 
resurser för att kontinuerligt följa upp ett program. För att kunna arbeta 
kontinuerligt med ett miljöprogram och övriga nödvändiga styrdokument inom 
miljö- och samhällsbyggnadsområdet är det av yttersta vikt att kompetent personal 
kan rekryteras och behållas vilket förvaltningen bedömer endast kan ske genom 
fasta tjänster på heltid, någon sådan tjänst finns idag inte inom miljöområdet. Då en 
miljöplan i sig inte kan förväntas kräva en permanent heltidstjänst är det av vikt att 
ett helhetsgrepp tas där man ser över kommunens och miljö- och 
stads byggnadsnämndens behov och möjligheter att jobba med nödvändiga 
styrdokument som främjar kommunens utveckling. Det är därför av yttersta vikt att 
även tillskjuta permanenta resurser för ändamålet i det fall kommunfullmäktige 
väljer att bifalla motionen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser därför att 
frågan om resurser och uppdrag ska hanteras i den årliga budgetprocessen och 

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 

framtagandet av den strategiska planen. 

Bedömning 

Av utredningen i ärendet får anses framgå att det finns behov av ett nytt 
miljöprogram, men att det saknas resurser inom befintlig ram att ta fram det. I 
likhet med nämnden bedömer kommunledningsförvaltningen att frågan bör 
hanteras i kommande arbete med budget och strategisk plan, där behovet får vägas 
mot andra behov i den kommunala verksamheten. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-06, § 42, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionens förslag hanteras i budgetberedningen 
inför 2023. 

Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att beslutet ändras till följande: 

3. Motionen bifalles på så sätt att kommunfullmäktige beslutar att ge miljö
och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett miljöprogram för 
Hässleholms kommun. 

4. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden uppdras att inkomma med ett 
driftbudgetäskande till kommunstyrelsen under augusti 2022 för 
framtagande av miljöprogram och övriga nödvändiga styrdokument sin 
främjar kommunens utveckling. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att motionen ska avslås. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lenas Wallentheims 
ändringsyrkande och mot Hanna Nilssons avslagsyrkande och finner liggande 
förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion om att omgående ta fram ett miljöprogram 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommun-
fullmäktige att motionens förslag hanteras i budgetberedningen inför 2023.  

 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar om att ge berörd nämnd i uppdrag att snarast 
möjligt ta fram ett miljöprogram för Hässleholms kommun. 
 
Som grund för sitt yrkande anför motionären följande. Sedan 2010 saknar 
Hässleholms kommun ett miljöprogram. Det är en katastrof för en kommun som 
historiskt var en förebild för andra kommuner i sitt miljöarbete. I Sveriges grundlag, 
regeringsformens andra paragraf (1974:152 kap. 1, § 2), anges att ”det allmänna ska 
främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och komman-
de generationer”. Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljömål som anger ”det 
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till”. Miljömålen ska imple-
menteras lokalt. Kommunerna beslutar om ett lokalt miljöprogram som beskriver 
den lokala miljön och hur kommunen ska skydda den. Nu för tiden brukar även 
Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen, vara vägledande för det lokala hållbar-
hetsarbetet. Det senaste programmet gällde för åren 2006-2010. Sedan dess har 
politiken förhalat framtagningen av ett nytt program. Olika uppdrag har tilldelats 
under åren men förslagen som tagits fram har aldrig gått igenom trots att politiken 
varit deltagande i framtagningen. Det sista försöket gjordes 2018-02-20 § 16 då 
miljönämnden beslutade ”att ge miljöstrategen i uppdrag att utveckla ett förslag till 
miljöstyrning för koncernen med långsiktiga mål, arbetssätt för att nå dem, delmål 
för den kommande mandatperioden samt indikatorer för uppföljning.” Dokumentet 
”Grön omställning” togs fram och skickades på remiss i januari 2019 (MN 2019-01-
23 § 13). Dokumentet innehöll fyra miljömål/ställningstaganden och tolv strategier. 
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Dokumentet var tydligt i sin hänvisning till redan tagna beslut, alltså var dokumentet 
en samling av befintliga beslut och en beskrivning om hur dessa ska genomföras på 
ett samordnat sätt. Det stod att ”Styrning för grön omställning är ett styrande 
dokument som samlar miljöperspektiven från befintliga kommunala politiska beslut 
på ett ställe och att dokumentet ”har stöd i Agenda 2030, riksdagens miljömålssys-
tem samt i regional och lokal miljöstyrning.” Den 10 april 2019 behandlas en 
bearbetad version av dokumentet efter remissrundan vid sammanträdet av den nya 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden som beslutade enligt §89 att styrdokumentet 
”Grön omställning i Hässleholms kommun” läggs till handlingarna och att 
uppdraget anses avslutat! Helt utan förklaring, helt utan att ange anledning, och helt 
utan att presentera ett alternativt tillvägagångssätt, hamnade dokumentet i 
papperskorgen!  När jag ställde frågan till nämndens ordförande på kommunfull-
mäktige om anledningen till detta, fick jag inget tydligt svar. Kenny Hansson lovade 
då att nämnden skulle titta över detta, åter igen! Idag, mer en två år senare, finns det 
inga indikationer alls om att arbetet i frågan pågår. Hässleholms kommun har ingen 
miljöpolicy eller miljöstrategi, inte heller ett sätt att följa upp genomförande av de 
nationella miljömålen. Det finns inte heller något ställningstagande gällande de 
globala målen i Agenda 2030. Detta måste åtgärdas! 
 
Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som vid 
sammanträde den 27 oktober 2021, § 129, beslutade att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att ställa sig positiv till motionens intentioner samt att beakta detta vid 
arbetet med kommande budget och strategisk plan. Nämnden hänvisade vidare till 
tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Av ovannämnda tjänsteskrivelse framgår bland annat följande. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden ser positivt på all utveckling som kan leda till ett mer 
hållbart samhälle samt utvecklingen av Hässleholms kommun som en attraktiv och 
hållbar kommun, som det beskrivits ovan ingår det även i förvaltningens reglemente 
att arbeta med denna typ av frågor. Att kommunen ska arbeta med miljömålen 
framgår av nationell vägledning, utan kommunernas arbete når vi aldrig Sveriges 
miljömål. Dessa frågor har dock inte kunnat prioriterats av nämnd och 
förvaltningen då nuvarande budgeterade medel inte räckt till för att fullgöra 
nämndens uppdrag. Så som motionären skriver presenterades det så sent som 2019 
ett förslag till ett styrdokument benämnt ”Grön omställning” som innehöll fyra 
miljömål för Hässleholms kommun. Det är dock två och ett halvt år sedan och det 
bedöms därför att ett fullständigt omtag måste göras. Miljö- och stadsbyggnadsför-
valtningen har idag inga resurser att ta fram ett miljöprogram och har inte heller 
resurser för att kontinuerligt följa upp ett program. För att kunna arbeta 
kontinuerligt med ett miljöprogram och övriga nödvändiga styrdokument inom 
miljö- och samhällsbyggnadsområdet är det av yttersta vikt att kompetent personal 
kan rekryteras och behållas vilket förvaltningen bedömer endast kan ske genom 
fasta tjänster på heltid, någon sådan tjänst finns idag inte inom miljöområdet. Då en 
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miljöplan i sig inte kan förväntas kräva en permanent heltidstjänst är det av vikt att 
ett helhetsgrepp tas där man ser över kommunens och miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens behov och möjligheter att jobba med nödvändiga 
styrdokument som främjar kommunens utveckling. Det är därför av yttersta vikt att 
även tillskjuta permanenta resurser för ändamålet i det fall kommunfullmäktige 
väljer att bifalla motionen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser därför att 
frågan om resurser och uppdrag ska hanteras i den årliga budgetprocessen och 
framtagandet av den strategiska planen.  
 
Bedömning 
Av utredningen i ärendet får anses framgå att det finns behov av ett nytt miljöpro-
gram, men att det saknas resurser inom befintlig ram att ta fram det. I likhet med 
nämnden bedömer kommunledningsförvaltningen att frågan bör hanteras i 
kommande arbete med budget och strategisk plan, där behovet får vägas mot andra 
behov i den kommunala verksamheten.  

 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

  



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

M-2021-2425 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 129 

Remiss övrigt - Motioner - Ta fram miljöprogram 
Remiss kommunstyrelsens diarienummer: KLF 2021/583-1 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande 
beslut: 

• Att ställa sig positivt till motionens intentioner samt att beakta detta vid 
arbetet med kommande budget och strategisk plan. 

Miljö- och stadsbyggnadsnätnnden hänvisat även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-10-01 vad gäller utredning i ärendet. 

Reservationer 

Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och 
Mikkel Jönsson Vaerge (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Hans-Göran Hansson (MP), Kenny Hansson (M), Camilla Lindoff (S) och 
Ann Olausson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Paul Thurn (SD) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska föreslå kom
munfullmäktige att avslå motionen. 
Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och Mikkel Jönsson Vaerge (SD) yrkar bi
fall till Paul Thurns förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och stads bygg
nadsnämnden bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

M-2021-2425 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 129 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Paul Thurns yrkande röstar nej". 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Lars Olsson (C), Bengt Troedsson (M), Sievert Aronsson (L), 
Camilla Lindoff (S), Hans-Göran Hansson (MP), Ann Olausson (S) och 
Kenny Hansson (M) 

Följande röstar nej : Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och 
MikkelJönsson Vaerge (SD) 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har därmed bifallit arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har på remiss erhållit motionen" Ta fram ett 
miljöprogram, omgående!", som ställts till kommunfullmäktige i Hässleholm, för 
yttrande. 

Motionsställaren önskar att kommunfullmäktige beslutar att be berörd nämnd i 
uppdrag att snarast möjligt ta fram ett miljöprogram för Hässleholms kommun. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 122, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att fatta föl
jande beslut: 

• Att ställa sig positivt till motionens intentioner samt att beakta detta vid 
arbetet med kommande budget och strategisk plan. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-10-01 vad gäller utredning i ärendet. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

 

2021-10-01 M-2021-2425 

 

 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-801 40 
E-post: miljonamnden@hassleholm.se Bankgiro: 5061-8834 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

 

Handläggare 
Miljöchef Torbjörn Håkansson  
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
0451-26 83 94 
torbjorn.hakansson@hassleholm.se 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 

 

 

 
Remiss övrigt 
Remiss kommunstyrelsens diarienummer: KLF 2021/583-1 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

 Att ställa sig positivt till motionens intentioner samt att beakta detta vid 
arbetet med kommande budget och strategisk plan. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 2021-
10-01 vad gäller utredning i ärendet.  

Sammanfattning 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har på remiss erhållit motionen ” Ta fram ett 
miljöprogram, omgående!”, som ställts till kommunfullmäktige i Hässleholm, för 
yttrande.  

Motionsställaren önskar att kommunfullmäktige beslutar att be berörd nämnd i 
uppdrag att snarast möjligt ta fram ett miljöprogram för Hässleholms kommun. 

Utredning i ärendet 
I reglementet för miljö- och stadsbyggnadsnämnden framgår det att nämnden har 
samordningsansvar för strategisk miljöplanering, ansvarar för och aktualisera 
lokala miljömål, ansvarar för att miljöperspektivet integreras i kommunala 
styrdokument samt driva den interna implementeringen av de globala 
hållbarhetsmålen i samarbete med kommunstyrelsen. Det får därmed anses 
uppenbart att den nämnd som åsyftas i motionen är miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. 

,, ,, ,, ,, ,, 
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Hässleholms 

kommun 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Diarienummer 

 

2021-10-01 M-2021-2425 

 

 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-801 40 
E-post: miljonamnden@hassleholm.se Bankgiro: 5061-8834 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ser positivt på all utveckling som kan leda till 
ett mer hållbart samhälle samt utvecklingen av Hässleholms kommun som en 
attraktiv och hållbar kommun, aom det beskrivits ovan ingår det även i 
förvaltningens reglemente att arbeta med denna typ av frågor. Att kommunen ska 
arbeta med miljömålen framgår av nationell vägledning, utan kommunernas arbete 
når vi aldrig Sveriges miljömål. Dessa frågor har dock inte kunnat prioriterats av 
nämnd och förvaltningen då nuvarande budgeterade medel inte räckt till för att 
fullgöra nämndens uppdrag. 

Så som motionären skriver presenterades det så sent som 2019 ett förslag till ett 
styrdokument benämnt ”Grön omställning” som innehöll fyra miljömål för 
Hässleholms kommun. Det är dock två och ett halvt år sedan och det bedöms 
därför att ett fullständigt omtag måste göras.  

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har idag inga resurser att ta fram ett 
miljöprogram och har inte heller resurser för att kontinuerligt följa upp ett sådant 
program. För att kunna arbeta kontinuerligt med ett miljöprogram och övriga 
nödvändiga styrdokument inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet är det av 
yttersta vikt att kompetent personal kan rekryteras och behållas vilket 
förvaltningen bedömer endast kan ske genom fasta tjänster på heltid, någon sådan 
tjänst finns idag inte inom miljöområdet.  

Då en miljöplan i sig inte kan förväntas kräva en permanent heltidstjänst är det av 
vikt att ett helhetsgrepp tas där man ser över kommunens och miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens behov och möjligheter att jobba med nödvändiga 
styrdokument som främjar kommunens utveckling. Det är därför av yttersta vikt 
att även tillskjuta permanenta resurser för ändamålet i det fall kommunfullmäktige 
väljer att bifalla motionen, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser därför att 
frågan om resurser och uppdrag ska hanteras i den årliga budgetprocessen och 
framtagandet av den strategiska planen. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
 

Torbjörn Håkansson 
Miljöchef 

 Helena Östling 
 Förvaltningschef 
 

Bilaga Motion ”Ta fram ett miljöprogram, omgående!” 

 

Sändlista Kommunstyrelsen, kommunstyrelsen@hassleholm.se
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MOTION 
  
 Hässleholm, augusti 2021 
 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I HÄSSLEHOLMS KOMMUN Sidan 1 av 1 

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

MOTION  
TA FRAM ETT MILJÖPROGRAM, OMGÅENDE! 
Sedan 2010 saknar Hässleholms kommun ett miljöprogram. Det är en katastrof för en kommun 
som historiskt var en förebild för andra kommuner i sitt miljöarbete.  
 
I Sveriges grundlag, regeringsformens andra paragraf (1974:152 kap. 1, § 2), anges att ”det 
allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 
kommande generationer”. Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljömål som anger ”det 
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till”. 
 
Miljömålen ska implementeras lokalt. Kommunerna beslutar om ett lokalt miljöprogram som 
beskriver den lokala miljön och hur kommunen ska skydda den. Nu för tiden brukar även Agenda 
2030, de globala hållbarhetsmålen, vara vägledande för det lokala hållbarhetsarbetet.  
 
Det senaste programmet gällde för åren 2006-2010. Sedan dess har politiken förhalat 
framtagningen av ett nytt program. Olika uppdrag har tilldelats under åren men förslagen som 
tagits fram har aldrig gått igenom trots att politiken varit deltagande i framtagningen.  
 
Det sista försöket gjordes 2018-02-20 § 16 då miljönämnden beslutade ”att ge miljöstrategen i 
uppdrag att utveckla ett förslag till miljöstyrning för koncernen med långsiktiga mål, arbetssätt för 
att nå dem, delmål för den kommande mandatperioden samt indikatorer för uppföljning.” 
Dokumentet ”Grön omställning” togs fram och skickades på remiss i januari 2019 (MN 2019-
01-23 § 13). Dokumentet innehöll fyra miljömål/ställningstaganden och tolv strategier. 
Dokumentet var tydligt i sin hänvisning till redan tagna beslut, alltså var dokumentet en samling 
av befintliga beslut och en beskrivning om hur dessa ska genomföras på ett samordnat sätt. Det 
stod att ”Styrning för grön omställning är ett styrande dokument som samlar miljöperspektiven 
från befintliga kommunala politiska beslut på ett ställe och att dokumentet ”har stöd i Agenda 
2030, riksdagens miljömålssystem samt i regional och lokal miljöstyrning.”  
 
Den 10 april 2019 behandlas en bearbetad version av dokumentet efter remissrundan vid 
sammanträdet av den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden som beslutade enligt §89 att 
styrdokumentet ”Grön omställning i Hässleholms kommun” läggs till handlingarna och att 
uppdraget anses avslutat! Helt utan förklaring, helt utan att ange anledning, och helt utan att 
presentera ett alternativt tillvägagångssätt, hamnade dokumentet i papperskorgen!  
 
När jag ställde frågan till nämndens ordförande på kommunfullmäktige om anledningen till detta, 
fick jag inget tydligt svar. Kenny Hansson lovade då att nämnden skulle titta över detta, åter igen! 
Idag, mer en två år senare, finns det inga indikationer alls om att arbetet i frågan pågår.  
 
Hässleholms kommun har ingen miljöpolicy eller miljöstrategi, inte heller ett sätt att följa upp 
genomförande av de nationella miljömålen. Det finns inte heller något ställningstagande gällande 
de globala målen i Agenda 2030. Detta måste åtgärdas! 
 
Mot denna bakgrund yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar om att ge berörd nämnd i 
uppdrag att snarast möjligt ta fram ett miljöprogram för Hässleholms kommun.  

Dolores Öhman (Miljöpartiet de gröna i Hässleholms kommun) 

miljöpartiet de gröna Q 



H""ssl holms 
kornmun 

Kommunstyrelsen 

§ 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Motion om policy för erbjudande av 
modersmålsundervisning 
Dnr: KLF 2021/623 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionen i den del som avser upprättande av en policy avslås. 

2. Motionen i övriga delar ska anses besvarad. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till punkt 1 i arbetsutskottets förslag till beslut men 
yrkar att motionen i övriga delar ska bifallas. 

Björn Widmark (FV) instämmer i Hanna Nilssons yrkande. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

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

Att modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Hässleholms kommun i större 
utsträckning än vad lagen kräver. 

Att Hässleholms kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning. 

Att ett språkkravstest införs i Hässleholms kommun innan modersmål erbjuds i det 
aktuella språket. 

Kommunstyrelsen 

Josteciog ~ fy) Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Att ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsunder
visning av Hässleholms kommun om inte kraven på att en vårdnadshavare skall 
prata modersmålet samt att språket talas i hemmet uppfylls. 

Att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun inte ska erbjudas i förskola, 
förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver det. 

Att Hässleholms kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från 
startdatum. 

Att i Hässleholms kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga 
definitionen av en "lämplig lärare". 

Att en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmålsundervisning senast ska 
ha inkommit till Hässleholms kommun. 

Att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun skall bedrivas efter ordinarie 
skoltid 

Att Hässleholms kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via 
fjärrundervisning som standard. 

Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma 
lektioner. 

Att kravet på 5 sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall 
erbjudas. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som vid sammanträde 
den 27 januari 2022, § 4, beslutat föreslå att motionen mot bakgrund av 
förvaltningens yttrande ska avslås. 

I ovannämnda yttrande framförs i huvudsak följande. Barn- och utbildnings
nämnden har beslutat om riktlinjer för modersmålsundervisningen som anger 
ramarna för de tjänstepersoner som arbetar med att tillgodose modersmålsunder
visning för de elever som är behöriga. Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på 
motionens intentioner, men gör samtidigt bedömningen att nämndens riktlinjer ger 
styrning till verksamheten i de områden som motionen beskriver och föreslår därför 
att motionen ska avslås. 

Bedömning 
Av utredningen i ärendet framgår att barn- och utbildningsnämnden beslutat om 
"Riktlinjer för modersmålsundervisning", ehuru oklart när. Motionärerna har ställt 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

krav på en policy, vilket enligt "Kommunens styrdokument" (riktlinjer) bara kan 
beslutas av kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen bedömer dock att 
även av nämnden beslutade riktlinjer kan anses vara ett ändamålsenligt sätt att 
reglera verksamheten med modersmålsundervisning. 

Riktlinjerna synes uppfylla många av de krav som motionärerna ställer, till exempel 
vad gäller att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun inte ska erbjudas i 
förskola, förskoleklass och fritids, max sju års modersmålsundervisning från 
startdatum, förtydligande av definitionen av en "lämplig lärare, kravet på att fem 
sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning ska erbjudas och att en 
tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmålsundervisning senast ska ha 
inkommit till Hässleholms kommun. Vidare kan riktlinjerna tolkas som att 
undervisningen inte ska inkräkta på ordinarie skoltid ("Undervisningen bedrivs i 
anslutning till den ordinarie undervisningen") samt att fjärrundervisning visserligen 
inte är standard, men kan tillhandahållas ("För elever i åk 4-9 kan 
modersmålsundervisningen erbjudas via fjärrundervisning") . Mot denna bakgrund 
delar kommunledningsförvaltningen nämndens bedömning att nämndens riktlinjer 
ger styrning till verksamheten i de områden som motionen beskriver och att några 
ytterligare regleringar därför inte behövs. Någon policy kan alltså inte anses 
behövlig och yrkandet härom ska avslås, medan motionen i övrigt ska anses 
besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-06, § 43, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta följande: 

1. Motionen i den del som avser upprättande av en policy avslås. 

2. Motionen i övriga delar ska anses besvarad. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig i förmån för sitt eget yrkande. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till punkt 1 i liggande förslag till beslut. Vidare 
yrkar hon att motionens andra delar ska bifallas. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

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

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

J,steriag ~ ~ 
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Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Utdraget bestyrkes 
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Motion om policy för erbjudande av modersmåls-
undervisning 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta följande. 
 
1) Motionen i den del den avser upprättande av en policy avslås. 
 
2) Motionen i övriga delar ska anses besvarad.  

 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Ulf Berggren, båda Sverigedemokraterna, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 
 
Att modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Hässleholms kommun i större 
utsträckning än vad lagen kräver. 

Att Hässleholms kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning. 

Att ett språkkravstest införs i Hässleholms kommun innan modersmål erbjuds i det 
aktuella språket. 

Att ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsunder-
visning av Hässleholms kommun om inte kraven på att en vårdnadshavare skall 
prata modersmålet samt att språket talas i hemmet uppfylls. 

Att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun inte ska erbjudas i förskola, 
förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver det. 

Att Hässleholms kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från 
startdatum. 

Hässleholms 
kommun 
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Att i Hässleholms kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga 
definitionen av en "lämplig lärare". 

Att en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmålsundervisning senast ska 
ha inkommit till Hässleholms kommun. 

Att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun skall bedrivas efter ordinarie 
skoltid 

Att Hässleholms kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via 
fjärrundervisning som standard. 

Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma 
lektioner. 

Att kravet på 5 sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall 
erbjudas. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som vid sammanträde 
den 27 januari 2022, § 4, beslutat föreslå att motionen mot bakgrund av 
förvaltningens yttrande ska avslås. 
 
I ovannämnda yttrande framförs i huvudsak följande. Barn- och utbildnings-
nämnden har beslutat om riktlinjer för modersmålsundervisningen som anger 
ramarna för de tjänstepersoner som arbetar med att tillgodose modersmålsunder-
visning för de elever som är behöriga. Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på 
motionens intentioner, men gör samtidigt bedömningen att nämndens riktlinjer ger 
styrning till verksamheten i de områden som motionen beskriver och föreslår därför 
att motionen ska avslås. 
 
Bedömning 
 
Av utredningen i ärendet framgår att barn- och utbildningsnämnden beslutat om 
”Riktlinjer för modersmålsundervisning”, ehuru oklart när. Motionärerna har ställt 
krav på en policy, vilket enligt ”Kommunens styrdokument” (riktlinjer) bara kan 
beslutas av kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen bedömer dock att 
även av nämnden beslutade riktlinjer kan anses vara ett ändamålsenligt sätt att 
reglera verksamheten med modersmålsundervisning.  
 
Riktlinjerna synes uppfylla många av de krav som motionärerna ställer, till exempel  
vad gäller att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun inte ska erbjudas i 
förskola, förskoleklass och fritids, max sju års modersmålsundervisning från 
startdatum, förtydligande av definitionen av en "lämplig lärare, kravet på att fem 
sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning ska erbjudas och att en 
tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmålsundervisning senast ska ha 
inkommit till Hässleholms kommun. Vidare kan riktlinjerna tolkas som att 
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undervisningen inte ska inkräkta på ordinarie skoltid (”Undervisningen bedrivs i 
anslutning till den ordinarie undervisningen”) samt att fjärrundervisning visserligen 
inte är standard, men kan tillhandahållas (”För elever i åk 4-9 kan modersmålsun-
dervisningen erbjudas via fjärrundervisning”). Mot denna bakgrund delar 
kommunledningsförvaltningen nämndens bedömning att nämndens riktlinjer ger 
styrning till verksamheten i de områden som motionen beskriver och att några 
ytterligare regleringar därför inte behövs. Någon policy kan alltså inte anses 
behövlig och yrkandet härom ska avslås, medan motionen i övrigt ska anses 
besvarad. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 14 (35) 
Sammanträdesdatum:  
2022-01-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 4   
 

Yttrande över motion "Policy för erbjudande av 
modersmålsundervisning" 
Dnr: BUF 2021/2281 

Beslut 
 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen följande 
beslut: 
 

 att motionen ska mot bakgrund av yttrandet avslås. 
 

Reservationer 
 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
 

Yrkande 
 
Jens Lindholm (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Stefan Svensson (KD), med instämmande av Joachim Fors (S), yrkar bifall till 
liggande beslut. 
 

Omröstning 
 
Ordförande ställer de två förslagen emot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller liggande förslag. 
 

Beskrivning av ärendet  
 

Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD) har i en motion till kommunfullmäktige 
yrkat: 
 
- Att modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Hässleholms kommun i större 
utsträckning än vad lagen kräver. 
- Att Hässleholms kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning. 
- Att ett språkkravstest införs i Hässleholms kommun innan modersmål erbjuds i 
det aktuella språket. 



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 15 (35) 
Sammanträdesdatum:  
2022-01-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

- Att ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas 
modersmålsundervisning av Hässleholms kommun om inte kraven på att en 
vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet uppfylls.  
- Att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun inte ska erbjudas i förskola, 
förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver det. 
- Att Hässleholms kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från 
startdatum Att i Hässleholms kommuns policy för modersmålsundervisning 
förtydliga definitionen av en "lämplig lärare". 
- Att en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmåls senast ska ha inkommit 
till Hässleholms kommun. 
- Att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun skall bedrivas efter ordinarie 
skoltid 
- Att Hässleholms kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via 
fjärrundervisning som standard. 
- Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma 
lektioner. 
- Att kravet på 5 sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall 
erbjudas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har ombetts yttra sig över motionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om riktlinjer för 
modersmålsundervisningen som anger ramarna för de tjänstepersoner som arbetar 
med att tillgodose modersmålsundervisning för de elever som är behöriga 
”Riktlinjer för modersmålsundervisning”. 
 
Enligt riktlinjer för kommunens styrdokument är det kommunfullmäktige som 
beslutar om en policy. I samma dokument går det att läsa att en nämnd 
kan fatta beslut om riktlinjer och andra regler som är styrande inom ett visst 
område. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på motionens intentioner men gör 
samtidigt bedömningen att nämndens riktlinjer ger styrning till verksamheten i de 
områden som motionen beskriver och föreslår därför att motionen ska avslås. 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-01-13, § 3, följande:   
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 
 
- att motionen ska mot bakgrund av yttrandet avslås. 



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 16 (35) 
Sammanträdesdatum:  
2022-01-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Reservationer 
 
Jens Lindholm (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Yrkande 
 
Jens Lindholm (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Omröstning 
 
Ordförande ställer de två förslagen emot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott bifaller liggande förslag. 
 
_____________________ 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
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Yttrande över motion ”Policy för erbjudande av 
modersmålsundervisning” 

 
 
Förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 
 

- att motionen ska mot bakgrund av yttrandet avslås. 
 
 
Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Ulf Berggren har i en motion till kommunfullmäktige 
yrkat: 

- Att modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Hässleholms kommun i 
större utsträckning än vad lagen kräver 

- Att Hässleholms kommun upprättar en policy för 
modersmålsundervisning  

- Att ett språkkravstest införs i Hässleholms kommun innan modersmål 
erbjuds i det aktuella språket  

- Att ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas 
modersmålsundervisning av Hässleholms kommun om inte kraven på att 
en vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet 
uppfylls  

- Att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun inte ska erbjudas i 
förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte 
kräver det  

- Att Hässleholms kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning 
från startdatum Att i Hässleholms kommuns policy för 
modersmålsundervisning förtydliga definitionen av en "lämplig lärare"  

Hässleholms 
kommun 



 2(3) 
 

 
 

- Att en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmåls senast ska ha 
inkommit till Hässleholms kommun  

- Att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun skall bedrivas efter 
ordinarie skoltid Att Hässleholms kommun utreder möjligheterna till 
modersmålsundervisning via fjärrundervisning som standard.  

- Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till 
gemensamma lektioner  

- Att kravet på 5 sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning 
skall erbjudas 

Barn- och utbildningsnämnden har ombetts yttra sig över motionen. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om riktlinjer för 
modersmålsundervisningen som anger ramarna för de tjänstepersoner 
som arbetar med att tillgodose modersmålsundervisning för de elever 
som är behöriga, se bilaga 1, ”Riktlinjer för modersmålsundervisning”. 

Enligt riktlinjer för kommunens styrdokument är det kommunfullmäktige 
som beslutar om en policy, se bilaga 2. I samma dokument går det att 
läsa att en nämnd kan fatta beslut om riktlinjer och andra regler som är 
styrande inom ett visst område. 

Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på motionens intentioner 
men gör samtidigt bedömningen att nämndens riktlinjer ger styrning till 
verksamheten i de områden som motionen beskriver och föreslår därför 
att motionen ska avslås.   

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inga bedömda konsekvenser. 

Barnperspektivet  

Inga bedömda konsekvenser. 

Miljökonsekvenser  

Inga bedömda konsekvenser. 

Facklig samverkan 

Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga bedömda konsekvenser. 

Bilagor 

Riktlinjer för modersmålsundervisning 

Kommunens styrdokument 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Niklas Persson 

Förvaltningschef 



 

 
 

www.hassleholm.se 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholm  

Riktlinjer för modersmålsundervisning 

 

► Hässleholm nästa. 
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Ansökan, anmälan, bedömning och beslut om modersmålsundervisning 
 
Ansökan om modersmålundervisning sker i mars med undervisningsstart i augusti och i septem-
ber med undervisningsstart i januari.  
 
Det är vårdnadshavaren som ansöker om modersmålsundervisning för elev i grundskolan och 
motsvarande skolformer.  
 
Eleven ansöker själv om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  
 
Efter ansökan gör modersmålsläraren en bedöming om eleven har grundläggande respektive 
goda kunskaper för att delta i undervisningen eller inte. 
 
Rektor fattar beslut om eller avslag om modersmålundervisning. 
 
 

Modersmålsundervisning i olika skolformer 
 
Förskolan 

Modersmålsundervisning i förskolan erbjuds inte däremot ska förskolan medverka till att barn 
med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt 
modersmål. 
 
Förskoleklassen 

Modermålsundervisning i förskoleklassen erbjuds inte däremot ska undervisningen medverka 
till att elever som har ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det 
svenska språket och sitt modersmål. Genom undervisningen och de vardagliga aktiviteterna ska 
förskoleklassen ge eleverna möjlighet att använda både svenska och sitt modersmål. 
 
Fritidshemmet 

Modersmålsundervisningen i fritidshemmet erbjuds inte däremot ska fritidshemmet sträva efter 
att på olika sätt skapa möjligheter för elever som har ett annat modersmål än svenska att an-
vända både svenska och sitt modersmål. 
 
 
Grundskolan, grundsärskolan och specialskolan 

 
Eleven har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolfromer om: 

 eleven har grundläggande kunskaper i språket. 
 en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål 
 språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet 

 

► Hässleholm nästa. 



  
 

Barn som adopterats erbjuds också modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens 
dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket. 
 
Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om 
 

 det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket 
 dessa elever vill få undervisning i språket 
 det finns en lämplig lärare. 

 
Huvudreglen är att alla som undervisar i skolan ska vara legitimerade och behöriga i det ämne de 
undervisar i. Om det saknas behörig modersmålslärare är det rektorn som har personalansvaret 
för modersmålslärarna som avgör om en lärare har tillräcklig kompetens och är lämplig att un-
dervisa i modersmål.  
 
 
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

 
Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om: 
 

 eleven har goda kunskaper i språket (För att börja läsa första kursen Modersmål 1 behö-
ver eleven ha ett betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 eller motsvarande kunskaper.) 

 en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål 
 språket utgör elevens dagliga umgängesspråk hemma 

 
Barn som adopterats erbjuds också modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens 
dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste ha goda kunskaper i språket.  
 
Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning om 
 

 det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket 
 dessa elever vill få undervisning i språket 
 det finns en lämplig lärare. 

 
Huvudreglen är att alla som undervisar i skolan ska vara legitimerade och behöriga i det ämne de 
undervisar i. Om det saknas behörig modersmålslärare är det rektorn som har personalansvaret 
för modersmålslärarna som avgör om en lärare har tillräcklig kompetens och är lämplig att un-
dervisa i modersmål.  
 
 
 
 
 

► Hässleholm nästa. 



  
 

Undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk 
 
Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning. I 
grundskolan eller motsvarande skolformer finns det inga krav på att språket ska vara elevens 
dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. Däremot i gymnasie-
skolan och motsvarande skolformer måste eleven ha goda kunskaper i minoritetsspråket. 
 
De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 
Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i dessa språk om: 

 en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever) 
 eleven har goda kunskaper i språket (avser gymnasieskolan och gymnasiesärskolan) 
 det finns en lämplig lärare. 

 
Huvudreglen är att alla som undervisar i skolan ska vara legitimerade och behöriga i det ämne de 
undervisar i. Om det saknas behörig modersmålslärare är Det rektorn som har personalansvaret 
för modersmålslärarna som avgör om en lärare som inte är behörig har tillräcklig kompetens 
och är lämplig att undervisa i modersmål.  
 
 

Tidsbegränsning av modersmålsundervisning 
 
Om eleven får sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden är hu-
vudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i högst sammanlagt sju läsår under elevens skol-
tid. Det kan finns särskilda grunder eller skäl till att modersmålsundervisning erbjuds under 
längre tid men då ska behovet utredas och dokumenteras inför beslut om utökad undervisnings-
tid.  
 
 

Undervisning 
 
Modersmålsundervisning anordnas om mer än 5 elever, inom de kommunala grundskolorna och 
i akutellt språk, har anmält sitt intresse. 
 
Inskrivning och start 1 gång/termin, i augusti respektivt januari. 
 
Undervisningen sker i grupp en gång per vecka i 40 minuter.  
 
Undervisningen bedrivs i anslutning till den ordinarie undervisningen. 
 
Undervisningen sker i grupp med målsättningen att gruppen aldrig omfattar mindre än 5 elever. 
 
Undervisningen kan bedrivas ålsersintegrerat. 
 

► Hässleholm nästa. 



  
 

 
Elever i åk 4-9 kan erbjudas modersmålsundervisning på annan skola. Respektive skola har till-
synsansvar för elever som väntar på modersmålsundervisning, om den är förlagd efter skoltid. 
 
För elever i åk 4-9 kan modersmålsundervisningen erbjudas via fjärrundervisning. Elever i åk 1-
3 kan i undantagsvis erbjudas fjärrundervisning. För elever som har modersmål med fjärrunder-
visning ansvarar respektive skola att handledare finns på plats  
 
 

Betyg 
 
Betyg i modersmål ges i slutet av varje termin till elever i årskurs 6-9, precis på samma sätt som i 
andra skolämnen. Modersmålsundervisningen följer Skolverkets kursplan. I kursplanen beskrivs 
vilka kunskapskrav som gäller för årskurs 6-9. 
 
 
Källor: 10 kapitlet 7 §, 11 kapitlet 10 §, 12 kapitlet 7 § och 13 kapitlet 7 § skollagen och 5 kapitlet 
7, 9–12 §§ skolförordningen. 
 

► Hässleholm nästa. 
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Inledning 
Styrningen i Hässleholms kommun ska säkerställa att tillgängliga resurser används på ett effektivt 
och demokratiskt sätt. Lagar och förordningar anger ramarna för det kommunala uppdraget och 
inom ramverket finns de politiska viljeinriktningarna. Syftet med riktlinjer för styrdokument är att 
förenkla styrdokumenthanteringen både för avsändare och mottagare. En gemensam terminologi 
och en tydlig vägledning ger ett enhetligt arbetssätt inom kommunen och bidrar till en 
framgångsrik styrning.   
 
 
Dokumenttyper 
Det finns olika grupper av styrdokument: 
 

• Reglementen, bolags-, arbets- och delgeringsordningar, föreskrifter, taxor och avgifter 
som är samlade i den kommunala författningssamlingen. 
 

• Mål- och åtgärdsdokument som anger önskvärda framtida tillstånd och visar vägen till 
målen.  
 

• Policy- och regeldokument som är av normerande karaktär och som beskriver ett 
önskvärt beteende eller förhållningssätt.   
 

• Dokument vars namn och utformning regleras i lag eller i standardkrav, exempelvis 
översiktsplan eller handlingsprogram för räddning och säkerhet.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Avgränsning 
Riktlinjer för kommunens styrdokument gäller endast för de kommunövergripande mål- och 
åtgärdsdokument samt policy-och regeldokument som beslutas av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller i undantagsfall annan nämnd eller styrelse och som riktar sig till mer än en 
nämnd eller styrelse.  

Övriga 
styrdokument 
Reglementen 
Bolagsordningar 
Delegeringsordningar 
Arbetsordningar 
Föreskrifter 
Taxor 
Avgifter 

Omfattas av riktlinjer för kommunens styrdokument 

Mål- och åtgärdsdokument 
Vision 
Strategisk plan 
Strategi 
Handlingsplan 

Policy- och regeldokument 
Policy 
Riktlinjer 
Regler 

Dokument 
enligt lagkrav 
Översiktsplaner 
Program 
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Definitioner 
 
 Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighetsperiod Uppföljning 
M 
Å 
L 
 
O 
C 
H 
 

Vision En vision anger ett 
önskat framtida 
tillstånd. Visionen ska 
ange färdriktning och 
ambitionsnivå samt 
ena verksamheten och 
motivera 
medarbetarna 

KF  Tillsvidare  

Å 
T 
G 
Ä 
R 

Strategi En strategi är en 
övergripande 
beskrivning av vägen 
till kommunens vision 
och mål  

KF  Enligt behov 

D
E 
R 

Handlingsplan En plan innehåller 
konkreta åtgärder och 
ger svar på frågorna: 
vad, när, hur och av 
vem? 

KS, annan 
nämnd eller 
styrelse  

Beslutad period Enligt behov 

P 
O 
L 
I 
C 
Y 
 

Policy En policy är ett 
kortfattat dokument 
som anger vägledande 
principer och 
värderingar  

KF Långsiktigt Minst en gång 
per 
mandatperiod 
av KS, annan 
nämnd eller 
styrelse 

 
O
C
H 
 
R 
E 

Riktlinjer Riktlinjer anger 
ramarna och ger 
vägledning för att 
följa övergripande 
styrdokument, 
exempelvis en policy 

KS, annan 
nämnd eller 
styrelse 

Långsiktigt Minst en gång 
per 
mandatperiod 
av KS, annan 
nämnd eller 
styrelse 

G 
L 
E 
R 

Regler Regler anger i detalj 
vad som gäller inom 
ett visst område. 
Regler anger skall-
krav och ska följas 
upp. 

KS, annan 
nämnd eller 
styrelse 

Varierande Minst en gång 
per år av 
nämnd, 
styrelse, 
förvaltning 
eller bolag 
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Nivåer 
Det finns en hierarki som avspeglar sig i kommunens styrmodell, från vision till långsiktiga mål 
och strategier till konkreta handlingsplaner. Även för policy- och regeldokumenten finns nivåer i 
form av policy, riktlinjer och regler. Det är inget krav att ha styrdokument på samtliga nivåer, 
således behöver en policy inte alltid kompletteras med riktlinjer och regler. Det avgörs från fall till 
fall.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument på verksamhetsnivå 
För att kunna tillämpa direktiven som finns uttryckta i styrdokumenten på högre nivåer krävs 
ibland en vägledning i form av handböcker, rutiner eller anvisningar. Dessa dokument upprättas 
och fastställs på verksamhetsnivå av tjänstemän. Observera att även dessa dokument bör märkas 
enligt skrivanvisningarna nedan.  
 
Skrivanvisningar 
För att få en tydlig och enhetlig struktur bland kommunens styrdokument ska samtliga 
styrdokument förses med en märkning. I kommunens styrdokument ska följande anges: 
 
Diarienummer: 
Fastställt den: 
Fastställt av:  
För revidering ansvarar:  
För uppföljning ansvarar:  
Dokumentet gäller för:  
Giltighetsperiod: 
Ersätter: 
 
  

Policy 

Riktlinjer 

Regler 

Vision 

Strategi 

Plan 
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Tillvägagångssätt 
 
1. Säkerställ behovet av ett nytt styrdokument 
Det är viktigt att inte uppfinna hjulet på nytt. Om det redan finns en lagstiftning eller andra 
styrdokument inom området finns det ingen anledning att skapa ytterligare dokument av samma 
typ och med samma innebörd. Styrningen bör då inriktas på att implementera befintliga 
författningar och beslut.  
 
 Behövs ytterligare styrning utöver befintlig? 
 Är ett nytt styrdokument den bästa styrformen? 

 
2. Samordning med befintliga styrdokument och andra styrformer 
Det är viktigt att det sker en samordning av styrdokumenten. I vissa fall kan det bli aktuellt att 
upphäva eller revidera befintliga styrdokument för att inte samma fråga ska regleras i olika 
dokument. Säkerställ även att dokumentet inte står i konflikt med andra styrdokument eller 
styrformer. 
 
 Finns det andra styrdokument som ska upphävas eller revideras på grund av det nya 

styrdokumentet? 
 Hur samspelar styrdokumentet med befintliga styrdokument inom angränsande områden? 

 
3. Utformning av dokument 
Varje styrdokument måste definieras och namnges utifrån en dokumenttyp. Använd ett enkelt 
och tydligt språk och utgå från kommunens grafiska profil. Säkerställ att dokumentet skickas på 
remiss till berörda och att dokumentet fastställs av ansvarig instans och diarieförs. Det måste 
tydligt framgå vilka som omfattas av dokumentet och vem som ansvarar för uppföljning och 
revidering. Dokumentet ska publiceras på webben och intranätet så att alla berörda har möjlighet 
att ta del av informationen och tillämpa styrdokumentet.  
 
 Vilken typ av styrdokument är aktuell? 
 Vilka ska få möjlighet att yttra sig innan dokumentet fastställs? 
 Hur ska dokumentet kommuniceras och förankras? 

 
4. Uppföljning 
Dokumentet ska bevakas i ärendehanteringssystemet och när dokumentet upphör att gälla ska det 
tas bort från kommunens webbplats och intranät. 

 
 Hur och när ska styrdokumentet och dess tillämpning följas upp? 

  



2021-09-14 

Motion 
Policy för erbjudande av modersmålsundervisning 

Idag erbjuds modersmålsundervisning på mycket osäkra grunder, samtidigt utgör detta en stor utgift för 

kommunerna. 

Sverigedemokraterna tar inte ställning emot två- eller flerspråkighet och vi har inga synpunkter på att 
skolelever studerar föräldrarnas modersmål utanför ordinarie skoltid. Vi vill dock av kostnadsskäl 
nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom ramen för vad lagen säger, istället 
för det godtycke som råder idag. 

Minoritetsspråk ska - i kraft av sin särskilda status - dock inte vara föremål för några inskränkningar. 

Något entydigt vetenskapligt underlag för att modersmålsundervisning skulle stärka elevens prestationer i 

andra ämnen finns inte. En dansk undersökning visar tvärtom motsatsen, att modersmålsundervisning är 

en verkningslös metod att stödja elever som läser detta. 

Därför bör praxis för modersmålsundervisning stramas upp och följa de lagar och föreskrifter som styr idag. 

Nedan följer några förslag som förbättrar undervisningen och begränsar erbjudandet om 

modersmålsundervisning det till de elever som uppfyller de formella kraven. 

Forskning {1) från Danmark, som är validerad av en expertgrupp (till skillnad från alla svenska 

undersökningar), säger med all önskvärt tydlighet att modersmål varken gör från eller till vad gäller 

utvecklingen i det språk som talas i landet. Detta innebär att man lägger stora pengar och personella 

resurser på något som inte hjälper denna grupp av barn eller samhället i stort. 

1. https://uvm.dk/aktuelt/nyheder /uvm/2017 /maj/170503-ingen-entydige-effekter-af
forsoegsprogram-om-modersmaalsbaseret-undervisn ing 

I skollagen 10 kap fastslås att: 

"Modersmålsundervisning 7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska 
ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

2. eleven har grundläggande (goda för gymnasiet) kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett 

nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett 

språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket." 



Detta gäller för grundskola, specialskola, särskola samt sameskola. Även gymnasiet och gymnasiesärskola . 
Då är det alltså ett "skall-krav". I övriga skolformer är detta bara ett "bör-krav". 

Skolverkets rekommendationer i enlighet med skollagen: 

• "Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. Elevens visade kunskaper 
och förmågor bedöms utifrån kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen." 

• "Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande 
skolformer, medan eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Ansökan sker alltid via skolans rektor. Inom kommunal vuxenutbildning 
ansöker eleverna om att läsa kurser inom ämnet modersmål." 

• "Huvudmannen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om 

det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen 
dessa elever önskar att få undervisning i språket, och 
det finns en lämplig lärare." 

• "Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att bedriva modersmålsundervisning." 

• "Har eleven fått sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden i 
grundskolan eller motsvarande skolformer, är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i 
högst sju läsår sammanlagt." 

Vi har alltså att förhålla oss till att: 

• eleven ska ha grundläggande (goda för gymnasiet) kunskaper i modersmålet och 
• minst en vårdnadshavare skall prata modersmålet och 
• det skall vara umgängesspråket i hemmet och 
• minst fem behöriga elever i kommunen ansöker om detta. 
• En lämplig (avgörs av rektor) lärare finns att tillgå och 
• modersmålsundervisning ska erbjudas i grundskolan och gymnasiet samt liknade former och 
• max sju års undervisning är ett "skall-krav". 

Förvaltningen måste alltså säkerställa att språket talas av en vårdnadshavare och att det talas i hemmet. 

Utifrån ovanstående punkter ber vi nu förvaltningen se över och skapa ett författningsdokument som kan 
gälla i vår kommun. Nedanstående 10 punkter skall beaktas med särskild vikt. 

Följande punkter bör implementeras vad gäller modersmålsundervisning: 

1. Ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i det aktuella språket. 
Skollagen stipulerar tydligt att förkunskaper skall finnas på grundläggande (betyg E) eller goda 
(betyg C) nivå. Detta innebär att kommunen kan utgå från ett prov i något av B-eller C-språk från åk 
6 och uppåt och ta fram ett test i det aktuella modersmålet för att fastställa att den efterfrågade 
kunskapen finns, innan eleven erbjuds modersmålsundervisning. I de yngre åldrarna så finns 
nationella prov samt muntligt prov som möjlighet. Provet tas fram av en extern instans och är 
likvärdigt för alla elever och ökar på så sätt kvaliteten. 



2. Ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte 
kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet 
uppfylls. 
Kraven på att en vårdnadshavare skall tala modersmålet samt att språket skall talas i hemmet 
uppfylls inte om vårdnadshavaren inte finns i Sverige. 

3. Modersmålsundervisning ska inte erbjudas i förskola, förskoleklass, fritids eller 
vuxenutbildningar. Det är inte lagstadgat och är ingen skall-sats i skollagen. 
I tider av mycket hårt ansträngd ekonomi i kommunerna måste vi prioritera bort verksamheter som 
inte är lagstadgade. Dessutom visar den senaste undersökningen från Danmark att det varken gör 
från eller till för elevens språkutveckling. Därför är det en kostnad som skall skäras bort. 

4. Erbjud max sju års modersmål från startdatum. Det är vad som stipuleras i Skollagen. 
Från det datum då man har första lektionstillfället ska den bortre tidsgränsen vara max sju år, även 
om man inte har sökt visa terminer. 

5. Förtydliga vad är en "lämplig lärare". 
En lämplig lärare i alla andra ämnen har legitimation för det ämnet som man skall betygsätta som 
krav. Varför detta krav inte skulle omfatta modersmålslärare är en sänkning av lärarprofessionen 

status. Lämplig lärare, enligt Sverigedemokraterna i Håbo, innebär i första hand legitimerad lärare i 
det aktuella språket, i andra hand legitimerad språklärare med kunskaper motsvarande 
modersmålskunskaper i det aktuella språket. Vi är dock medvetna om att det är varje rektor som 
bestämmer detta men för att öka likvärdigheten och kvaliteten kring modersmål så anser vi att ett 

förtydligande är på plats. 

6. Sätt en tidsgräns som man skall ha sökt modersmål, den 1 oktober och den 1 maj är lämpliga 
datum för att hinna hitta "lämplig" lärare kommande termin. 
Idag finns ingen tidsgräns för när eleven senast skall ha sökt modersmål. Detta finner vi orimligt, då 
det är omöjligt att rekrytera en lämplig pedagog med så snäv tidsram om alla regler om anställning 
skall följas. Det kan varken vara fackets eller sökandes åsikt att vi skall hoppa över dessa processer. 
Därför bör rektorerna ges rimlig tid att hitta adekvat personal, en rimlig tidsgräns är två månader, 
vilket brukar gälla övriga lärartjänster. Sökande som inkommer med ansökan efter detta datum 
skall inte ges möjlighet till modersmål den terminen. 

7. Modersmålsundervisning skall bedrivas efter ordinarie skoltid. Barn som läser modersmål som 

inte är klassificerat som C-språk skall läsa sitt modersmål efter ordinarie skoltid. Det är inte rimligt 

att avbryta ordinarie lektion för att gå på modersmål och missa viktiga lektioner. Målet med skolan 

måste vara att ge dessa elever bästa möjliga chans att lyckas i skolan för att senare lyckas med 

steget ut i arbetslivet eller vidare studier. Då är det kontraproduktivt att låta dem missa viktiga 

lektioner. Detta tillsammans med fjärrundervisning gör att lektionerna kan effektiviseras och 

bedrivas med alla elever som har samma språk samtidigt så länge kvoten elever inte överstiger 

kommunens rekommendation på max elever per klassrum. 

8. Se över möjligheterna till fjärrundervisning. 

Fem elever är ett mycket litet underlag för en klass och innebär en extremt hög lärartäthet, som i 
många andra sammanhang inte skulle accepteras. I många fall handlar det dessutom om enstaka 
undervisningstillfällen under en vecka för en pedagog som bor och arbetar på annan ort. 
Fjärrunderisning är ett alternativ som möjliggör samordning och skulle bespara Håbo kommun 
onödiga kostnader för reseersättning till pedagogerna. Då avsaknad av legitimerad personal också 
är ett problem borde detta möjliggöra för eleverna att få korrekt utbildning av behöriga lärare. 
Goda exempel och färdiga koncept finns redan idag. 



9. Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner. 

Kravet är väldigt tydligt enligt Skollagen/Skolverket. Minst fem sökande till ett språk ska finnas för 
att det skall behöva erbjudas av kommunen. Att bedriva undervisning i flera språk samtidigt innebär 
en orimlig och helt ineffektiv undervisningssituation och detta tillvägagångssätt ska inte användas 
för att komma runt kravet på fem sökande elever. 

10. När ovanstående krav uppfyllts skall fortande kravet på 5 sökande uppfyllas. 

Minst fem sökande i kommunen, i det aktuella språket, måste söka varje termin för att kommunen 
måste erbjuda det. Om det kravet inte uppfylls erbjuds ingen modersmålsundervisning i det 
aktuella språket den terminen. 

När eleven och skolan uppfyller ovanstående krav som är tagna eller tolkade från Skollagen samt 
Skolverkets föreskrifter i frågan så avser vi erbjuda modersmål till de barn som så önskar. 

Källor: 

https:/ /www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ kommittedirektiv/modersmal-och
studiehandledning-pa-modersmal-i H6B138 

Med hänvisning till ovanstående så yrkar Sverigedemokraterna i Hässleholm: 

Att modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Hässleholms kommun i större utsträckning 
än vad lagen kräver 
Att Hässleholms kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning 
Att ett språkkravstest införs i Hässleholms kommun innan modersmål erbjuds i det aktuella 
språket 

Att ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning av 
Hässleholms kommun om inte kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet 
samt att språket talas i hemmet uppfylls 
Att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun inte ska erbjudas i förskola, 
förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver det 

Att Hässleholms kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från startdatum 
Att i Hässleholms kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga definitionen av en 
11 lämplig lärare11 

-

Att en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmåls senast ska ha inkommit till 
Hässleholms kommun 

Att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun skall bedrivas efter ordinarie skoltid 
Att Hässleholms kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via 
fjärrundervisning som standard. 
Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma lektioner 
Att kravet på 5 sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall erbjudas 

~ 
Ulf Berggren (SO) 
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