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Kommundirektör Bengt-Arne Persson, t.f. kanslichef Magnus Gjerstad, 
räddningschef Emma Nordwall, ekonomichef Eva-Lotta Svensson, 
redovisningschef Anders Ekström, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Hanna Nilsson 
Joachim Fors 

Kommunledningsförvaltningen, 2.o'ZD -az.-O'!> 

§§ 1-17 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Kommunstyrelsen 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2020-01-29 

2020-02- 0:, 

2020-Ol. -t> 

Kommunledningsförvaltningen 

L___~ ~ 
Louise Davidsson 
2019-

Utdraget bestyrkes 

2 (39) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 1 

Godkännande av kommunal borgen samt investering för nybyggnad § 2 
av Hus M4, Verkstaden 9 

Borgensavgifter 2020 § 3 

Godkännande av kommunal borgen för byggnation på Wendes 1 § 4 

Linneskolans lokaler, kapacitet och möjligheter att lösa nuvarande § 5 
skolans problem 

Svar på revisionsrapport - granskning av lokalförsörjningsprocessen § 6 

Ansökan om permutation av stiftelser § 7 

Motion om kostnader för uppsägning av förvaltningschef § 8 

Motion om digitalisering och översyn av ersättning och arvode till § 9 
kommunpolitiker 

Motion om inventering och komplettering av hjärtstartare i § 1 0 
kommunala lokaler 

Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster § 11 
avseende dricksvatten 

Initiativärende om "Begäran om inrättande av vattentjänster" § 12 

Ägardirektiv för Hässlehem AB § 13 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 14 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Västra Göinge § 15 
Hembygdsförening 

Anmälan av delegationsbeslut § 16 

övriga anmälningar § 17 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

3 (39) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson och räddningschef Emma Nordwall 
informerar om bland annat räddnings tjänsten och möjligheten till civilrättsligt avtal 
med Osby kommun. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§2 

Godkännande av kommunal borgen samt investering 
för nybyggnad av Hus M4, Verkstaden 9 
Dnr: KLF 2019/559 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Hässleholm Industribyggnads AB eller dess dotterbolag Hässleholm Norra 
Station AB får investera maximalt 100 miljoner kronor, genom att i första 
hand välja grön finansiering, avseende nybyggnad av hus M4 på Verkstaden 
9, Norra Station. 

2. Kommunen ingår borgen såsom för egen skuld avseende Hässleholm 
Industribyggnads AB:s (org. nr. 556075-1306) låneförpliktelser upp till ett 
högsta lånebelopp om 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

3. Alla tidigare beslut om kommunal borgen för Hässleholm Industribyggnads 
AB upphör att gälla. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om arbetsutskottets förslag till beslut ska 
bifallas eller om det ska avslås och finner att det ska bifallas. 

Votering begärs. 

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

12 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01 -29 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
E nochsson (L), Hanna N ilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Camilla 
Lindoff (S),Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), Henrik Backlund (S), Lena 
Svensson (C), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Björn Widmark (FV). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifall arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Skånetrafikens behov av nya kontorslokaler vill HIBAB kortsiktigt lösa genom att 
bygga hus M4 på Norra Station, to talt 3695 m2 BTA för 100 miljoner kronor med 
kommunal borgen avseende "gröna lån". På längre sikt ser Skånetrafiken ett behov 
av två nya hus M3 och M5 och vill då ha rätt att frånträda M4. HIBAB har bedömt 
risken för tomma lokaler som låg, eftersom M4 förbereds för att ställas om till 5-7 
hyresgäster och man har god tid på sig att få M4 uthyrt om det skulle bli aktuellt 
med M3 och M5. F.n. är allt uthyrt på Norra Station. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-01-15, § 3, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Hässleholm Industribyggnads AB eller dess dotterbolag Hässleholm Norra 
Station AB får investera maximalt 100 miljoner kronor, genom att i första 
hand välja grön finansiering, avseende nybyggnad av hus M4 på Verkstaden 
9, Norra Station. 

2. K ommunen ingår borgen såsom för egen skuld avseende Hässleholm 
Industribyggnads AB:s (org. nr. 556075-1306) låneförpliktelser upp till ett 
högsta lånebelopp om 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

3. Alla tidigare beslut om kommunal borgen för Hässleholm Industribyggnads 
AB upphör att gälla. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sänt till: 
Hässleholm Industribyggnads AB 
Redovisningschef 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01 -29 

§3 

Borgensavgifter 2020 
Dnr: KLF 2019/575 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Borgensavgiftema för 2020 fastställs till samma nivå som 2019 enligt 
följande: 

Rörlig ränta HässlehemLHibab Övriga bolag 

1 år 0,31% 0,56% 

2 å r 0,35% 0,59% 

Fast ränta 

1 å r 0,32% 0,57% 

2 å r 0,39% 0,64% 

3 å r 0,45% 0,70% 

4 å r 0,47% 0,72% 

5 år 0,50% 0,75% 

6-10 år 0,53% 0, 78% 

2. Tidigare fastställda borgensavgifter för respektive lån ska fortsätta att gälla 
under hela lånetiden. För nya eller omplacerade lån under 2020 ska de nya 
borgensavgiftema tillämpas. Utnyttjade koncernkontokrediter ska belastas 
med borgensavgifter för rörlig ränta, 1 år. 

3. Hässleholm Miljö AB och Hässleholms Vatten AB ges i uppdrag att 
undersöka sina möjligheter att låna på egna meriter med redovisning till 
ekonomiavdelningen senast 2020-05-31. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet avseende tredje 
punkten. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Yrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till första och andra punkterna i arbetsutskottets 
förslag till beslut samt avslag på tredje punkten. 

Omröstning 

Ordförande ställer först första och andra punkterna i arbetsutskottets förslag till 
beslut under proposition och finner dem bifallna. Han ställer därefter under 
proposition om tredje punkten ska bifallas eller om den ska avslås och finner den 
bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

En marknadsundersökning har genomförts för att fastställa ränteskillnaden mellan 
lån med kommunal borgen och lån på egna meriter (se bil 1). 

Kommuninvest har klart lägst räntor med kommunal borgen, som är den enda 
säkerhet som accepteras av dem. 

Utfallet för lån på bolagens egna meriter varierar väldigt mellan bankerna. SEB har 
generellt lägst räntor, men har bara lämnat pris upp till 5 år och bara på pantbrev 
(med belåningsgrad upp till 70%), vilket Hässleholms Miljö och Vatten inte har f.n. 
Med pantbrev skulle man få nästan samma räntor som Hässlehem och HIBAB. Det 
är dock oklart i vilken omfattning sådana kan tas fram. 

Handelsbanken och Nordea accepterar annan säkerhet, såsom företagsinteckning, 
men deras priser är betydligt högre. Dessutom gör man olika bedömning av 
bolagen. Handelsbanken ger lägre räntor för Hässlehem och HIBAB utifrån tillgång 
till pantbrev, medan Nordea lägger större vikt vid racingen av bolagen som de 
bedömer är högre för Hässleholms Miljö och Vatten som därmed ges lägre räntor 
än Hässlehem och HIBAB. Handelsbanken och Nordea accepterar en 
belåningsgrad upp till 70-75% för bostadsfastigheter och 60-70% för kommersiella 
fastigheter. 

Borgensavgifterna har simulerats utifrån indikerad nyupplåning 2020 med antagande 
om en jämn fördelning på löptiderna rörligt 1 år, bundet 1,2,3,4,5 samt 6-10 år. Om 
man jämför nuvarande borgensavgifter med SEB och låter 5 år gälla även för 6-10 
år blir utfallet för kommunen 2,7 mkr Gämfört med 2,3 mkr med den nivå som KF 
beslutat för 2019), medan det skiljer 100-150 kkr för resp bolag. 
Om ekonomiavdelningens förslag utifrån marknadsundersökningen 2019 antagits 
hade borgensavgifterna hamnat på 2,7 mkr. KS valde dock att fatta beslut utifrån ett 
annat förslag från bolagen, som innebar lägre borgensavgifter. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Går man strikt på bästa bud för varje löptid så beräknas borgensavgifterna för 
upplåningen 2020 öka till 2,9 mkr. Det är ekonomiavdelningens inställning att detta 
egentligen borde gälla. Eftersom marknadsundersökningens utfall är svårbedömt för 
Hässleholms Miljö och Vatten föreslås dock att nuvarande borgensavgifter 
fortsätter att gälla för 2020. Om även nästa marknadsundersökning hamnar på de 
redovisade nivåerna finns anledning att höja borgensavgifterna inför 2021 . 

Hässleholms Miljö och Vatten bör få i uppdrag att närmare undersöka sina 
möjligheter att låna på egna meriter. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-01-15, § 4, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Borgensavgifterna för 2020 fastställs till samma nivå som 2019 enligt 
följande: 

Rörlig ränta HässlehemLHibab Övriga bolag 

1 år 0,31% 0,56% 

2 år 0,35% 0,59% 

Fast ränta 

1 år 0,32% 0,57% 

2 år 0,39% 0,64% 

3 år 0,45% 0,70% 

4 år 0,47% 0,72% 

5 år 0,50% 0,75% 

6-10 år 0,53% 0,78% 

2. Tidigare fastställda borgensavgifter för respektive lån ska fortsätta att gälla 
under hela lånetiden. För nya eller omplacerade lån under 2020 ska de nya 
borgensavgifterna tillämpas. Utnyttjade koncernkontokrediter ska belastas 
med borgensavgifter för rörlig ränta, 1 år. 

3. Hässleholms Miljö AB och Hässleholms Vatten AB ges i uppdrag att 
undersöka sina möjligheter att låna på egna meriter med redovisning till 
ekonomiavdelningen senast 2020-05-31. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig gällande punkt 3. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar avslag på punkt 3. 

Ordförande ställer först punkt loch punkt 2 under proposition och finner dem 
bifallna. 

Ordförande ställer därefter liggande förslag gällande punkt 3 mot Hanna Nilssons 
yrkande om avslag på punkt 3 och finner liggande förslag avseende punkt 3 bifallet. 

Sänt till: 
Samtliga kommunala bolag 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

§4 

Godkännande av kommunal borgen för byggnation på 
Wendes 1 
Dnr: KLF 2019/356 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Hässlehem AB upptar lån för 
ifrågavarande projekt om maximalt 100 miljoner kronor. 

2. Hässleholms kommun tecknar borgensåtagande såsom för egen skuld för 
Hässlehem AB:s (org. nr. 556134-4747) låneförpliktelse avseende detta 
projekt om maximalt 100 miljoner kronor. 

3. Hässleholms kommun utökar sitt borgensåtagande såsom för egen skuld 
för Hässlehem AB:s (org. nr. 556134-4747) låneförpliktelser till att 
omfatta ett totalt högsta lånebelopp om 815 miljoner kronor jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

4. Alla tidigare beslut om kommunal borgen för Hässlehem AB upphör att 
gälla. 

Beskrivning av ärendet 

Hässlehem AB har påbörjat byggnation av 44 lägenheter på del av tomt Wendes 1. 
E n treprenadkostnaden beräknas uppgå till maximalt 100 miljoner kronor. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-01-15, § 15, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Hässlehem AB upptar lån för 
ifrågavarande projekt om maximalt 100 miljoner kronor. 

2. Hässleholms kommun tecknar borgensåtagande såsom för egen skuld för 
Hässlehem AB:s (org. nr. 556134-4747) låneförpliktelse avseende detta 
projekt om maximalt 100 miljoner kronor. 

3. Hässleholms kommun utökar sitt borgensåtagande såsom för egen skuld för 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTR.ÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Hässlehem AB:s (org. nr. 556134-4747) låneförpliktelser till att omfatta ett 
totalt högsta lånebelopp om 815 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 

4. Alla tidigare beslut om kommunal borgen för Hässlehem AB upphör att 
gälla. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

§5 

Linneskolans lokaler, kapacitet och möjligheter att 
lösa nuvarande skolans problem 
Dnr: KLF 2019/428 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämndens begäran om medel för ombyggnad och 
renovering av Linneskolans suterrängvåning avslås med hänvisning till den 
låga lokaleffektiviteten som framkommer dels i kapacitetsutredningen som 
Arkitektgruppen gjort, dels i lokalrevisionen som NIRAS gjort. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten att omorganisera 
nuvarande verksamhet för att på så vis kunna tillgodose fritidsverksamheten 
i befintliga lokaler tillsammans med andra verksamheter på skolan. 
Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 december 
2020. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter samt Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och yrkar istället 
att kommunstyrelsen beslutar att medel för ombyggnad och renovering av 
Linneskolans suterrängvåning för nya lokaler för fritidshemmet tillförs genom 
omdisposition från budgeterat projekt för "O mbyggnation/ renovering idrottshall 
Linneskolan", för att möjliggöra ett iordningställande under 2020. 

Lena Svensson (C) instämmer i Joachim Fors yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Joachim Fors yrkande och 
finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

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

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Björn 
Widmark (FV), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Camilla Lindoff (S), Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), Henrik 
Backlund (S), Lena Svensson (C). 

Kommunstyrelsens har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Det är av stor vikt för barn- och utbildningsnämnden att Linneskolans 
suterrängvåning iordningställs för fritidshemsverksamhet, för att skapa förbättrade 
villkor för verksamhet och arbetsmiljö. Enligt barn- och utbildningsnämnden skulle 
detta också medföra tydligt förbättrade möjligheter för den pedagogiska 
verksamheten i skolan, och för skolans arbetsmiljö, inte minst när det gäller 
uppehållsytor för eleverna. 

Linneskolan har en lokalanvändning på 25,5 m2 
/ elev, detta är beräknat utifrån 418 

elever som går på skolan år 2019. Utifrån kapacitetsutredningen som genomförts av 
Arkitektgruppen anges skolan ha en kapacitet på 650 elever. Linneskolan har även 
en aula på 793 m2 som belastar nyckeltalet. Om Aulan exkluderas blir nyckeltalet 
istället 24 m2 per elev vilket fortfarande är väldigt högt sett till riktvärdet på 12 m2 

(nybyggnation). 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-01-15, § 5, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämndens begäran om medel för ombyggnad och 
renovering av Linneskolans suterrängvåning avslås med hänvisning till den 
låga lokaleffektiviteten som framkommer dels i kapacitetsutredningen som 
Arkitektgruppen gjort, dels i lokalrevisionen som N IRAS gjort. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten att omorganisera 
nuvarande verksamhet för att på så vis kunna tillgodose fritidsverksamheten 
i befintliga lokaler tillsammans med andra verksamheter på skolan. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 december 
2020. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Lena WaUentheim (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens begäran som 
lyder följande: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att medel för 
ombyggnad och renovering av Linneskolans suterrängvåning för nya lokaler för 
fritidshemmet tillförs genom omdisposition från budgeterat projekt för 
"Ombyggnation/ renovering idrottshall Linneskolan", för att möjliggöra ett 
iordningställande under 2020. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

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

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§6 

Svar på revisionsrapport - granskning av 
lokalförsörjningsprocessen 
Dnr: KLF 2019/117 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen antar ekonomiavdelningens svar på revisionens 
iakttagelser avseende granskning av lokalförsörjningsprocessen. 

2. Ekonomiavdelningen ges i uppdrag att tydliggöra i riktlinjerna för 
lokalförsörjning vilken nämnd som är samordnande och ägare av 
lokalförsörjningsprocessens olika delar samt komplettera med den styrande 
tjänstemannagruppens uppdrag. 

3. E konomiavdelningen ges i uppdrag att ta fram en kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan som innehåller de åtgärder som måste vidtas för att 
uppnå kommunfullmäktiges målsättning om minskade lokalkostnader med 
27 miljoner kronor i perioden 2020-2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Lägga revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar till handlingarna. 

2. Två heltidstjänster som lokalsamordnare på kommunledningsförvaltningen 
ska arbetas in i strategisk plan med budget för 2021 och framåt. 

Reservationer 

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

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på andra punkten i förslaget till 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Karin Axelsson (M) yrkar att i andra och tredje punkten i förslaget som stannar i 
kommunstyrelsen sätta punkt efter "uppdrag" respektive "2020-2022". 

Omröstning 

Ordförande ställer Karin Axelssons förslag mot Björn Widmarks förslag och finner 
Karin Axelssons förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Karin Axelssons 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Björn Widmarks förslag röstar nej." 

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

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (Iill), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Lena 
Svensson (C), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Björn Widmark (FV). 

Följande avstår från att rösta: Camilla Lindoff (S), Joachim Fors (S), Irene Nilsson 
(S), Henrik Backlund (S). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Karin Axelssons förslag. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat ändamålsenligheten 
och effektiviteten i kommunens arbete med lokalförsörjningsfrågor. Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att kommunen behöver ytterligare stärka det 
strategiska arbetet med lokalförsörjning och att det fortfarande finns brister i 
styrningen av lokalförsörjningen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-01-15, § 6, föreslår 
kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen antar ekonomiavdelningens svar på revisionens 
iakttagelser avseende granskning av lokalförsörjningsprocessen. 

2. Ekonomiavdelningen ges i uppdrag att tydliggöra i riktlinjerna för 
lokalförsörjning vilken nämnd som är samordnande och ägare av 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

lokalförsörjningsprocessens olika delar samt komplettera med den styrande 
tjänstemannagruppens uppdrag, i enlighet med punkt 1 under beskrivning 
av ärendet. 

3. Ekonomiavdelningen ges i uppdrag att ta fram en kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan som innehåller de åtgärder som måste vidtas för att 
uppnå kommunfullmäktiges målsättning om minskade lokalkostnader med 
27 miljoner kronor i perioden 2020-2022, i enlighet med punkt 3 under 
beskrivning av ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Lägga revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar till handlingarna. 

2. Två heltidstjänster som lokalsamordnare på kommunledningsförvaltningen 
ska arbetas in i strategisk plan med budget för 2021 och framåt. 

Lena Wallentheim (S) avstår från att delta i beslutet. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Ansökan om permutation av stiftelser 
Dnr: KLF 2019/300 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om permutation av stiftelser enligt 
föreliggande förslag till ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun förvaltar ett antal stiftelser för olika ändamål. Varje stiftelse 
är en egen juridisk person och har en egen förmögenhet. Gemensamt är att 
stiftelsernas medel, vilka är placerade på bankkonton, under senare år har haft en 
mycket dålig avkastning. E ftersom utdelning till främjande av respektive stiftelses 
ändamål endast får ske av medlens avkastning har möjligheten till u tdelning på 
grund av inlåningsräntornas försämring undan för undan blivit allt mindre. Man har 
nu kommit till den situationen att det i många fall bedöms som i det närmaste 
omöjligt att på ett meningsfullt sätt främja stiftelsernas respektive ändamål. 

För att försöka komma till rätta med ovannämnda problematik föreslås i ansökan 
att kammarkollegiet, som är den myndighet, som ansökan ska göras hos, medger att 
stiftelsernas tillgångar får förbrukas för sina respektive ändamål. När så har skett 
anses stiftelserna som upplösta. D ärefter behöver kommunen alltså inte längre 
hantera de aktuella stiftelserna. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-01 -15, § 8, kommunstyrelsen att 
ansöka om permutation av stiftelser enligt föreliggande förslag till ansökan. 

Sänt till: 
K ommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§8 

Motion om kostnader för uppsägning av 
förvaltningschef 
Dnr: KLF 2019/194 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Irene Nilsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Irene Nilssons yrkande 
och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Joachim Fors har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken han på anförda 
skäl yrkar följande. 

1) Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en rutin för hur ansvar och 
kostnadsfördelning ska ske mellan kommunstyrelsen och berörd nämnd när det 
gäller att avsluta en förvaltningschefs anställning. 

2) Att rutinen fastställs av kommunfullmäktige. 

Synpunkter på motionen har inhämtats underhand från 
kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning enligt följande. 

Avdelningen tycker inte att kommunen ska fokusera på en rutin där det handlar om 
att säga upp förvaltningschefer. Detta ska väl höra till undantagen. Om en 
förvaltningschef blir uppsagd och får ett avgångsvederlag bör kommunstyrelsen i 
samband med nästkommande uppföljningstillfälle ta beslut om huruvida berörd 
nämnds underskott som beror på kostnaden för avgångsvederlaget ska undantas 
från vidtagandet av åtgärder för att få en budget i balans, alternativt att nämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

budgetkompenseras om det finns medel kvar på kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda utgifter. 

Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning har ekonomiavdelningen anvisat 
ett sätt att hantera den av motionären berörda frågan som kan vara lämpligt, utan 
att det för den skull inte i det enskilda fallet skulle vara möjligt att välja en annan 
lösning. Mot denna bakgrund saknas det anledning att vidta de av motionären 
efterfrågade åtgärderna. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-01-15, § 9, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

§9 

Motion om digitalisering och översyn av ersättning 
och arvode till kommunpolitiker 
Dnr: KLK 2019/85 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionen bifalls vad avser motionärernas första yrkande. Kommunstyrelsen 
ges i uppdrag att göra hanteringen av förlorad arbetsinkomst och arvode 
digital i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra processen. 

2. Motionen ska anses besvarad vad avser motionärernas andra yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Ulf Berggren (SD) och Hanna Nilsson (SD) har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 

1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra hanteringen av förlorad 
arbetsinkomst och arvode helt digital 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över regelverket för förlorad 
arbetsinkomst i syfte att vid behov förtydliga detta 

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen har under det senaste två åren arbetat för att 
effektivisera hanteringen av arvode och förlorad arbetsinkomst. Genom utveckling 
av nuvarande förtroendemannasystem Troman och integration med kommunens 
lönesystem kommer processen för utbetalning av arvode kunna digitaliseras och 
mycket av den manuella handläggning som nu måste utföras kunna förenklas 
betydligt med start under första halvåret 2020. Detta bedöms kunna ge mer tid för 
kontroller och förebyggande arbete. Även hanteringen av förlorad arbetsinkomst 
kan förenklas genom utvecklingen av Troman, dock saknas i nuläget ett verktyg för 
en effektiv digital inlämning/ inhämtning av under1'lg och detta bör vara nästa steg 
för att kunna åstadkomma en digital process. Det är viktigt att digitaliseringen 
innebär en reell effektivisering för tjänstemannaorganisationen jämfört med 
nuvarande hantering men också att det innebär en förenkling för förtroendevalda. 

Kommunstyrelsen 

J,sterio~ }J Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01 -29 

Då motionens intentioner ligger väl i linje med det utvecklingsarbete som 
förvaltningen anser prioriterat föreslås motionen bifallas i denna del. Vad gäller 
motionärernas andra yrkande om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
regelverket för förlorad arbetsinkomst i syfte att vid behov förtydliga detta 
konstateras att ett sådant uppdrag redan föreligger. Kommunstyrelsens 
personalutskott bereder för närvarande ett ärende till kommunstyrelsen om ett nytt 
arvodesreglemente som inkluderar nya regler kring förlorad arbetsinkomst. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-01-15, § 10, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionen bifalls vad avser motionärernas första yrkande. Kommunstyrelsen 
ges i uppdrag att göra hanteringen av förlorad arbetsinkomst och arvode 
digital i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra processen. 

2. Motionen ska anses besvarad vad avser motionärernas andra yrkande. 

Sänt till: 
Kommundirektör - uppdrag 
Kanslichef 
Personalchef 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Motion om inventering och komplettering av 
hjärtstartare i kommunala lokaler 
Dnr: KLK 2018/482 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för komplettering av utredningen, 
framförallt att det specificeras hur många hjärtstartare det finns och var de finns. 

Yrkande 

Lena Svensson (C) yrkar i första hand bifall till motionen och i andra hand yrkar 
hon att ärendet återremitteras för en komplettering av utredningen, framförallt att 
det specificeras hur många hjärtstartare det finns och var de finns. 

Hanna Nilsson (SD),Joachim Fors (S) och Robin yrkar bifall till att ärendet 
återremitteras. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras och finner att det ska återremitteras. Han ställer därefter den 
föreslagna motiveringen under proposition och finner även den bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Svensson (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon p¼ 

anförda skäl yrkar följande. 

1) Att en inventering av hjärtstartare i kommunala verksamhets- och offentliga 
lokaler görs, samt att befintliga hjärtstartare registreras i hjärtstartarregistret. 
2) Att befintliga hjärtstartares tillgänglighet optimeras genom strategisk placering. 
3) Att offentliga kommunala lokaler såsom idrottshallar där hjärtstartare saknas 
utrustas med hjärtstartare. 
4) Att resultat av inventeringen återrapporteras till kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen har inhämtat information i frågan från kommunens 
sakkunnige i frågan. Därvid har i huvudsak följande framkommit. 
Det finns hjärtstartare på många platser i kommunen. Om man går in på 
www.hjartstartarregistret.se kan man se var. Det finns också angivet exakt var i 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

lokalen de finns. Utgångspunkten har varit att de ska vara lätta att nå när/ om de 
behövs. Det fattas en del hjärtstartare i registret, vilket beror på att man glömt att 
låta registrera dem. Åtgärder för att få in alla apparater i registret kommer att vidtas. 
Likadant kommer kommunens eget register att uppdateras. 

Vid placeringen av startarna har vidare följande omständigheter beaktats. Är 
avstånd till akutsjukvård eller räddningstjänst långt är behovet av hjärtstartare större. 
Där befolkningstätheten är hög är sannolikheten för hjärtstopp större, vilket även 
gäller idrottshallar där det kardiovaskulära systemet utsätts för påfrestningar. Ett 
stort antal av hjärtstartarna finns i kommunala lokaler, såsom stadshuset, 
kulturhuset, Jacobsskolan, Linneskolan, Q-poolen, Bjärnums sim- och sporthall, 
Österås idrottsplats med flera. Det får därmed anses att befintliga hjärtstartare 
genomgående har en strategisk placering med utgångspunkten att de finns där de 
kan förväntas komma till störst användning. 

En viss, kontinuerlig utökning av antalet hjärtstartare har skett under senare år med 
i genomsnitt två startare per år. För närvarande finns dock inte budgeterade medel 
för ytterligare inköp. 

Mot bakgrund av vad som sålunda framgår av utredningen i ärendet bedömer 
kommunledningsförvaltningen att motionen kan anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-01-15, § 11, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

J"'teriag 
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Kommunstyrelsen 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

§ 11 

Inrättande av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster avseende dricksvatten 
Dnr: KLF 2019/315 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Verksamhetsområde enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
bestäms för det område som idag utgör fastigheten Hässleholm 89:103 
avseende dricksvatten. 

2. Hässleholms Vatten AB ges i uppdrag att ordna den allmänna 
dricksvattenanläggningen i verksamhetsområdet. 

3. Genomförandet ska vara klart senast under år 2020. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

I 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster stadgas följande. Om det med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, skall kommunen: 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

Av 51 § samma lag framgår följande. Länsstyrelsen utövar tillsynen över att 
kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster. 
Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant 
föreläggande får förenas med vite. 

Den 27 november 2019 beslutade länsstyrelsen följande. 

Kommunstyrelsen 

J"""'"' 6 ~ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

1) Länsstyrelsen förelägger Hässleholms kommun att inrätta verksamhetsområde 
för dricksvatten på fastigheten Hässleholm 89:103. 

2) Kommunen ska ha fattat beslutet senast den 1 maj 2020. I beslutet ska anges när 
genomförandet senast ska vara klart. 

Som grund för beslutet har länsstyrelsen anfört följande. 
Kommunen är skyldig att inrätta verksamhetsområde för en allmän vattentjänst i ett 
s törre sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för hälsa eller miljö. 
Beträffande tolkningen av begreppet "större sammanhang" anges i propositio n 
2005/06:78 (sid 42) att kraven på ett ingripande normalt inte får vara begränsade till 
en eller ett fåtal fastigheter utan ska vara av den art att mer omfattande åtgärder 
krävs. Hur många som ska vara berörda är framför allt beroende på hur starkt 
hälsoskyddet gör sig gällande men enligt praxis behövs det åtminstone en något så 
när samlad bebyggelse av 20-30 fastigheter Gfr prop. 1955:121 s.61). En utbyggnad 
av en befintlig eller planerad anläggning kan dock ske för betydligt fårre fastigheter. 
I praxis har till och med enstaka fastigheter i närheten av ett befintligt 
verksamhetsområde ansetts planmässigt och i övrigt ha ett så nära samband med 
bebyggelsen inom verksamhetsområdet att fastigheternas va-frågor skulle lösas i det 
större sammanhanget med denna bebyggelse. Avståndet till allmän Va-anläggning 
uppgår till mellan 50-400 meter från den aktuella fastigheten. Det är 50 meter till 
reningsverkets verksamhetsområde där det finns kontorsbyggnader. Obebyggda 
fastigheter ligger 75 meter bort från fastigheten. Kommunen har tidigare gjort 
bedömningen att det finns ett behov av att vattenförsörjning ordnas i större 
sammanhang på dessa fastigheter eftersom det finns ett politiskt beslut om 
verksamhetsområde. För övriga bebyggda områden med beslutade 
verksamhetsområden är det 375 meter. För att miljöskyddsrekvisitet ska vara 
uppfyllt för ett kommunalt ansvar anges i proposition 2005/06:78 (sid 45) att den 
allmänna anläggningen ska förhindra eller åtminstone väsentligt motverka påtaglig 
olägenhet för miljön. För att ett kommunalt ansvar ska uppstå med avseende på 
hälsoskyddsrekvisitet framgår dock i praxis att de hälsovådliga olägenheterna inte 
måste ha uppstått. Det räcker med att det finns en risk för olägenheter för att en 
utbyggnadsskyldighet kan föreligga. VA-bolaget eller kommunstyrelsen har inte 
inkommit med en behovsanalys för området som visar att det ej finns ett behov av 
att ordna vattenförsörjning i ett större sammanhang. Länsstyrelsen anser med 
hänvisning till både närheten till befintligt verksamhetsområde samt hälsoskydds
rekvisiten att området utgör ett sådant område där vattenförsörjning enligt 6 § lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster behöver ordnas i större sammanhang. 
Därmed är kommunen också skyldig att bestämma verksamhetsområde och snarast 
till att behovet av vattentjänster tillgodoses genom allmän anläggning. 
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2020-01-29 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-01-15, § 12, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Verksamhetsområde enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
bestäms för det område som idag utgör fastigheten Hässleholm 89:103 
avseende dricksvatten. 

2. Hässleholms Vatten AB ges i uppdrag att ordna den allmänna 
dricksvattenanläggningen i verksamhetsområdet. 

3. Genomförandet ska vara klart senast under år 2020. 

Sänt till: 
Hässleholms Vatten AB 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 12 

Initiativärende om "Begäran om inrättande av 
vattentjänster" 
Dnr: KLF 2019/399 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet avslås. 

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av ärendet om Begäran om inrättande av verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster avseende dricksvatten, dnr KLF 2019/ 315, som 
behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 20 november 2019, § 254, 
väckte Ulf Berggren (SD) under sammanträdet ett initiativärende, benämnt "begäran 
om inrättande av vattentjänster". Han anförde i sin skrivelse följande: 

"Vi finner det ytterst angeläget att hitta en snar lösning för den prekära situationen 
som uppstått för den enskilde fastighetsägaren med fastighet 89:103 att ha tillgång 
till rent dricksvatten är en förutsättning för att kunna klara av vardagen och även ur 
kommunens synvinkel borde det vara angeläget att finna en utväg. 
Sverigedemokraterna yrkar därför: 

Att i första hand utreda om fastighetsägaren med fastighet 89:103 kan ombesörjas 
med kommunalt VA vatten utan dröjsmål. 

Att i andra hand uppdra åt tekniska nämnden att köpa fastigheten om 
fastighetsägaren så vill, till marknadspris efter extern värdering av oberoende aktör. " 

Härefter har länsstyrelsen den 27 november 2019 förelagt Hässleholms kommun att 
inrätta verksamhetsområde för dricksvatten på fastigheten Hässleholm 89:103. 
Länsstyrelsen har vidare förordnat att kommunen ska ha fattat beslutet senast den 1 
maj 2020 och att det i beslutet ska anges när genomförandet senast ska vara klart. 

Bedömning 
Genom länsstyrelsens föreläggande har kommunen ålagts att inrätta 
verksamhetsområde enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) för 
dricksvatten på fastigheten Hässleholm 89:103. Kommunen, som inte har för avsikt 
att försöka få till stånd en ändring av länsstyrelsens föreläggande, är alltså rättsligt 
skyldig att besluta om verksamhetsområde i enlighet med föreläggandet. Någon 
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Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

möjlighet att agera på annat sätt i frågan finns därmed inte och initiativärendet ska 
därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-01-15, § 13, kommunstyrelsen att 
initiativärendet avslås. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 
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Ägardirektiv för Hässlehem AB 
Dnr: KLF 2019/374 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ägardirektiv för 
Hässlehem AB att gälla från och med 2020-03-01. 

Genom beslutet upphör tidigare ägardirektiv att gälla ( dnr. KLK 2017 / 182, 
kommunal författningssamling C03). 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 § 87 att anta ett nytt ägardirektiv för det 
helägda bolaget Hässlehem AB. Bolaget styrs av bolagsordning, bolagspolicy och av 
ägardirektiv samt för bolaget gällande kommunala styrdokument och eventuella 
avtal mellan kommunen och bolaget. Ägardirektivet ger ägarens syn på vad bolaget 
särskilt ska arbeta med. Det har i samband med ägardialog framkommit önskemål 
från ägaren att göra förändringar i ägardirektivet enligt nedan. Ärendet behandlades 
vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-15 och återremitterades för ytterligare 
politisk beredning. Efter denna har ytterligare förändringar i underlaget skett. 

I ingressen föreslås att det tydliggörs att bolaget är ett verktyg för att främja 
inflyttning och integration samt för att förebygga segregation och utanförskap. 

Vidare förslås ytterligare två nya punkter som anger att bolaget skall: 
På såväl affärs- som miljömässiga skäl äga, förvalta, utveckla, bygga, 
förvärva och avyttra fastigheter i syfte att driva och utveckla 
bostadsområden. 
Bidraga till ökad rörlighet på bostadsmarknaden och inflyttning till 
kommunen. 

Punkten sju i nuvarande ägardirektiv föreslås omarbetas. Den har idag följande 
lydelse: 
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"Under perioden fram till 2030 årligen färdigställa minst 50 bostäder för att ansvara 
för kommunens andel av bostadsbyggandet, den största aktiviteten ska vara i början 
av perioden." 

Punkten föreslås istället ges följande lydelse: 
"Under en löpande fyraårsperiod färdigställa minst 120 hyresrätter för att ansvara 
för kommunens andel av bostads byggandet. Minst en tredjedel av bostäderna skall 
byggas i stationsorterna utanför Hässleholms tätort." 

I punkten två i nuvarande ägardirektiv anges att bolaget skall "Eftersträva en jämn 
geografisk spridning av fastighets beståndet i kommunen. För att uppnå en större 
jämnvikt av beståndet ska Hässleholms tätort prioriteras." Sista meningen föreslås 
utgå. 

I punkten som anger att bolaget skall "tillse att fastighetsbeståndet har en 
omfattning och spridning så att fastigheternas kvalitet och hyresnivå blir styrande i 
kommunen" föreslås ordet hyresnivå utgå. 

Punkten "Aktivt bearbeta bostadsmarknaden i kransorterna, särskilt orter som 
bolaget idag inte har något eller ett lågt bostadsbestånd, för att på så sätt ge underlag 
för byggnation i bolagets regi" föreslås utgå. Punkten bedöms överflödigt mot 
bakgrund av de övriga punkter som tydliggör bolagets uppdrag att bygga utanför 
Hässleholms tätort. 

Begreppet funktionshindrade föreslås bytas ut till "personer med 
funktionsvaria tion". 

I punkten som anger att bolaget skall "ha huvudansvaret för kommunens sociala 
bostadsbehov och tillhandahålla bostäder för svaga grupper som har svårt att ta sig 
in på den ordinarie bostadsmarknaden" föreslås o rdet svaga utgå. 

Begreppet fastställa i meningen "vid bolagets stämma fastställa det av 
kommunfullmäktige beslutade avkastningskravet" föreslås ändras till "behandla". 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Förslaget bedöms ge bolaget större utrymme vad gäller tidsplaneringen för 
nybyggnation av bostäder, vilket ger bolaget möjligheter att på ett mer 
ändamålsenligt sätt kan möta ägarens önskan om ett ökat bostadsbyggande. 
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Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Hässlehem AB 
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Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör, Bengt-Arne Persson, meddelar att verksamhetsutvecklaren i 
Skåne Nordost har sagt upp. 
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Avsägelse av uppdrag som ledamot i Västra Göinge 
Hembygdsförening 
Dnr: KLF 2020/35 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Valet av ny ledamot i Västra Göinge Hembygdsförening bordläggs. 

Beskrivning av ärendet 

Kjell-Åke Lundin (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i Västra Göinge 
Hembygds förening. 

Sänt till: 
Troman 
Kjell-Å ke Lundin 
Västra Göinge H embygdsförening 
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§ 16 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2020 I 3-1 
Anmälan av delegationsbeslut avseende anställningar på avdelningen för 
arbetsmarknad och kompetensutveckling september-december 2019. 

RTJ 2019/16-1 
Anmälan av delegationsbeslut avseende tillsyn och förelägganden enligt LSO/LBE, 
sotningar samt brandskyddskontroller under november 2019. 

RTJ 2020/1-1 
Anmälan av delegationsbeslut avseende tillsyn och förelägganden enligt LSO/LBE, 
sotningar samt brandskyddskontroller under december 2019. 

KLK 2019 /362-4 
Anmälan av delegations beslut beslutade av personalchef Marie Söderqvist under 
perioden 2019-10-01 - 2019-12-31. 

KLK 2019 /139-6 
Anmälan av delegationsbeslut avseende anställningar på 
kommunlednings förvaltningen december 2019. 

Protokoll 
Personalutskottet 2019-12-11 
Personalutskottet 2019-12-19 
Kommunstyrelsens utsk. för arbetsmarknad och kompetensutveckling 2019-11-29 
Kommunstyrelsens utsk. för arbetsmarknad och kompetensutveckling 2019-12-17 
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Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2019/179-2 
Kommunarkivet- PM om att det är leveransstopp i kommunarkivet på grund av 
plats brist. 

KLK 2019 /389-9 
Kommunarkivet - Arkivorganisation - Organisationsskiss. 

KLF 2019/539-1 
Säkerhetsfunktionen - Plan för hantering av extraordinära händelser och vid kris. 

KLF 2019/576-1 
Säkerhetsfunktionen - Övnings- och utbildningsplan för krisberedskap 2019-
2022. 

KLF 2019-35 
Ekonomiavdelningen - Cliens kapitalförvaltning: Totalrapport - Hässleholms 
kommun 2019-10-31. 

KLF 2019-36 
Ekonomiavdelningen - Cliens kapitalförvaltning: Totalrapport - Hässleholms 
kommun 2019-11-30. 

KLF 2020-3 
Ekonomiavdelningen - Cliens kapitalförvaltning: Totalrapport - Hässleholms 
kommun 2019-12-31. 

KLF 2019/571-1 
Kommunledningsförvaltningen - Vidaredelegering för avdelningen för 
räddnings tjänst. 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd - Protokollsutdrag avseende Resultat intern 
kontroll 2019. 

KLF 2020/44-1 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd- Protokollsutdrag avseende Fastställande av 
budget 2020. 

KLF 2020 I 45-1 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd- Protokollsutdrag avseende Förslag till 
styrkort 2020. 

KLF 2019 /328-1 
Synpunkter på fibergrävning. 
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