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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 18 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 § 19 

Förutsättningar och konsekvenser för en § 20 
förbättrad samordning av all samhällsbetald trafik 

Förslag på revidering i Regler för tätortsbidrag § 21 

över- och underskottshantering 2020 § 22 

Kommunledningsförvaltningens åtgärdsförslag och konsekvenser av § 23 
att hålla tilldelad budgetram för åren 2021-2022 inklusive 
investeringsbehov 2021-2023 

Uppdrag - förslag till ny förvaltningsorganisation § 24 

Revidering av taxa för offentlig livsmedelskontroll § 25 

Motion om Vanneberga skola § 26 

Motion om att minska matsvinnet - värna miljön § 27 

Motion om praktikplatser för gymnasieskolans elever § 28 

Motion om risk- och konsekvensanalyser av beslut § 29 

Motion om inrättande av jourskolor § 30 

Motion om GC-väg mellan Stoby och Ballingslöv med mera § 31 

Motion om kostnader för att någon annan har sagt upp § 32 
förvaltningschefen 

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2018 enligt 6 kap. § 33 
9 § kommunallagen 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 34 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Västra Göinge § 35 
Hembygdsförening 

Anmälan av delegationsbeslut § 36 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 18 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör, Bengt-Arne Persson, informerar om situationen kring och 
hanteringen av det pågående Coronautbrottet tillsammans med 
säkerhetssamordnare Kajsa Hermansson, informationssäkerhetsansvarig (alle Alm, 
skolöverläkare Lars Möller, medicinskt ansvarig sjuksköterska Camilla Kindahl och 
personalchef Marie Söderqvist. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 19 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 
Dnr: KLF 2019/69 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2019. 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet är att högsta 
ledningen får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat under året samt på 
vilket sätt det behöver förbättras. 

Personalavdelningen meddelade i augusti 2019 samtliga förvaltningschefer att 
uppföljningen av årets arbetsmiljöarbete skulle redovisas till personalavdelningen 
senast den 30 november enligt fastställd rutin. Chef och skyddsombud har därefter 
besvarat frågorna i checklistan för arbetsplatsnivå och dessutom har respektive 
samverkansgrupp besvarat ett antal frågor kopplat till de krav som ställs på 
samverkansgruppen för att utgöra skyddskommitte. 

Brister som observerats i verksamheterna vid genomgång av checklistorna har 
genererat i en handlingsplan för respektive förvaltning med åtgärder som ska vidtas 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningarna är behandlade i respektive 
förvaltningssamverkan och samtliga nämnder har beslutat att godkänna 
uppföljningen. 

Samtliga förvaltningar har redovisat sin uppföljning till personalavdelningen med 
handlingsplaner, där framkomna brister är redovisade. E n sammanfattning av 
förvaltningarnas handlingsplaner redovisas i kommunens årsredovisning för 2019. 

Brister och åtgärder 
Av årets uppföljning framgår följande. 

Samverkansgrupperna behandlar arbetsmiljöfrågor enligt krav i arbetsmiljölagen, 
dock med vissa brister som redovisas i respektive förvaltnings handlingsplan. 
Generellt visar uppföljningen att samverkansgrupperna måste bli bättre på att följa 
upp arbetet som görs med riskbedömningar och handlingsplaner i samband med 
förändringar och andra arbetsmiljörisker i verksamheten. Personalavdelningen ser 
över gällande rutiner för att tydliggöra vilka krav som ställs. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samverkansgruppema följer inte regelbundet upp personalnyckeltal såsom 
sjukfrånvaro, övertid och statistik för antalet rapporterade tillbud och arbetsskador. 
Personalavdelningen ser över gällande rutiner för redovisning av personalnyckeltal. 

Det saknas arbetsmiljömål för vissa förvaltningar, vilket tas fram under 2020. 
Personalavdelningen förtydligar informationen kring mål kopplat till hållbart 
arbetsliv och arbetsmiljö på intranät för att underlätta för förvaltningarna. 

Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljörutiner är inte kända för alla. Personalavdelningen 
ser över hur rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet synliggörs. 
Information om ny lagstiftning inom arbetsmiljöområdet sker inte alltid via 
samverkansgrupp och arbetsplatsträffar. 

Kunskaper om och rutiner kring det systematiska brandskyddsarbetet brister inom 
flera förvaltningar. 

Brister som framkommit i denna uppföljning kommer att åtgärdas enligt respektive 
förvaltnings handlingsplan. Kommunövergripande kommer det att vidtas åtgärder 
enligt vad som beskrivits ovan. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2020-01-28, § 1, kommunstyrelsen att godkänna 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019. 

Sänt till: 

Personalavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 20 

Förutsättningar och konsekvenser för en 
förbättrad samordning av all samhällsbetald trafik 
Dnr: KLK 2019/179 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Redovisningen godkänns. 

2. Kommundirektören ges följande i uppdrag: 

a. Delredovisa till kommunstyrelsens arbetsutskott i april 2020 med 
slutredovisning i kommunstyrelsen i augusti 2020, efter samverkan med 
Skånetrafiken, hur kollektivtrafikförsörjning på landsbygden kan 
effektiviseras och förstärkas i Hässleholms kommun. 

b. Med företrädare för andra kommuner i Skåne lyfta behov av en samlad 
syn på den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken på den skånska 
landsbygden. 

Protokollsanteckning 

Hanna Nilsson (SD) medges lämna bilagd protokollsanteckning. Vid protokollets 
justering har någon protokollsanteckning ännu inte lämnats in. 

Yrkande 

Lena Svensson (C) yrkar att ärendet ska slutredovisas i kommunstyrelsen. 

Joachim Fors (S) instämmer i Lena Svenssons yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut med den av Lena Svensson 
föreslagna ändringen under proposition och finner det justerade förslaget bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Ett av uppdragen från kommunfullmäktige i samband med beslut om strategisk 
plan för 2019-2021 avser framtagande av förutsättningar och konsekvenser för en 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

förbättrad samordning av all samhällsbetald trafik. På uppdrag av Kommundirektör 
har tillväxtchef samt projektledare för Ny generation järnväg (NG]) belyst och utrett 
utgångsläge och utvecklingsvägar. Hässleholms kommun är en landsbygdskommun. 
Utgångspunkt för genomförande av uppdraget har varit nuvarande och framtida 
utmaningar för kollektivtrafikförsörjning på landsbygden i Hässleholms kommun. 
Kommuner i Skåne, Sverige och de övriga nordiska länderna delar samma utmanin
gar för landsbygdens utvecklingsförutsättningar inkluderat kollektivtrafikförsörj
ning. På olika platser i Sverige och i Norden pågår försök med nya lösningar för 
kollektivtrafik på landsbygden. Underlag för arbetet har tagits fram av Sweco 
Society AB på uppdrag av tillväxtchef och projektledare för NGJ. I bifogad rapport 
"Kollektivtrafik på Hässleholms landsbygd" redovisas hur tillgänglighet kan öka 
genom olika mobilitetslösningar och överflyttning av resor till mer transport
effektiva lösningar. Rapporten består av två delar, en nulägesanalys samt en för
studiedel där en sammanställning av tänkbara förslag som kan bidra till att utveckla 
kollektivtrafiken på landsbygden i Hässleholms kommun. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-02-12, § 17, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Redovisningen godkänns. 

2. Kommundirektören ges följande i uppdrag: 

• Delredovisa till kommunstyrelsens arbetsutskott i april 2020 med 
slutredovisning i augusti 2020, efter samverkan med Skånetrafiken, hur 
kollektivtrafikförsörjning på landsbygden kan effektiviseras och 
förstärkas i Hässleholms kommun. 

• Med företrädare för andra kommuner i Skåne lyfta behov av en samlad 
syn på den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken på den skånska 
landsbygden. 

Hanna Nilsson (SD) medges lämna bifogad protokollsanteckning. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att ärendet delredovisas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i april 2020, slutredovisningen ska ske augusti 2020. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut med Lena Wallentheims föreslagna 
ändring och finner det bifallet. 

Ordförande ställer därefter under proposition om Hanna Nilsson medges lämna en 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

protokollsanteckning och finner även detta bifallet. 

Sänt till: 
Kommundirektören - uppdrag 
Tillväxtchef 
Projektledare ny generation järnväg (NGJ) 

Kommunstyrelsen 

Justering 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Förslag på revidering i Regler för tätortsbidrag 
Dnr: KLF 2019/538 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar reviderade Regler för tätortsbidrag. 

Beskrivning av ärendet 

Reglerna för tätortsbidrag som antogs och fastställdes 2019-03-27 behöver 
ytterligare förtydligande och revidering. 

E fter antagandet har tillväxtavdelningen, i löpande dialog med tätortsbidragets 
samordnare, funnit att faktiska processer och redovisningar inte överensstämmer 
med formuleringar i regeltexten. 

E n missvisande formulering finns under rubriken Rutin för utbetalning av 
bidraget i andra stycket: 

"Utbetalningen av bidraget sker i fiirskott imder Jebntari månad under fo'rl,ftsättning att orten 
skickat komplett redovisning." 

Nuvarande skrivning bör göras mer flexibel avseende utbetalningstillfålle. 

Förslag på textändring: 

Utbetalningen av tätorts bidrag gö'rs snarast mi!Jligt efter det att komplett redovisning inkommit 
enligt beskrivning under r/,(briken "Redovisningsfiiifarande': 

Redovisningsförfarandet rekommenderas även att förtydligas då det kan upplevas 
som otydligt och bl a leda till behov av att komplettera redovisningen med 
ytterligare dokument och information. 

Under rubriken Redovisningsförfarande föreslås därför följande text. 

Redovisning skall innehålla fo!Jande fo'r att bedömas komplett: 

1. Mö'teskallelse och mölesprotokoll som visar vilka fiireningar och organisationer som 
~Judits in och där av fått mi!Jlighet att ansö'ka om att ta del av bidraget. Om ej.fysiskt 
mö'te ägt rum godkänns en kopia på in~judan och samråd som skett via emaiL 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

2. Sammanställning av årets ansökningar om tätortsbidrag och tilldel11ingsbeslut. 
Sammanställningen skall innehålla: 

a. namn på forening/ organisation som ansö'kt 

b. vilket (a) arrangemang som bidraget ö'nskas användas tilL 

c. specificerat ryfte med varye aktivitet/ arrangemang. 

d. s11mman som foreningen/ organisationen ansökt om 

e. sJtmma som fore11i11gen/ organisationen tilldelats. 

3. Redovis11i11g av kostnadsfiirdelningper aktivitet och användning. Kostnadsunderlag i form 
av kvitton etc. skall inlämnas på begäran. 

Med syfte att renodla och förenkla delfinansieringar av evenemang och aktiviteter 
från kommunen så föreslås även följande tilläggstext, förslagsvis under rubriken 
Bidragets användning: 

"De aktiviteter och arrangemang som erhållit finansieringfrån tätortbidraget kan ej erhålla annan 
finansieringfrån Hässleholms kommun, t.ex. andra bidrag såsom sponsringsbidrag" 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-02-12, § 18, kommunstyrelsen att 
anta reviderade Regler för tätortsbidrag. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Hästveda Intresseförening 
Bjärnums GOIF 
Hästhult AIK 
Sösdala Alliansen 
T yringe Byalag 
Vinslövs Alliansen 
T illväxtavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 22 

Över- och underskottshantering 2020 
Dnr: KLF 2019/451 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Upprättat förslag till över- och underskotthantering 2020 antas. 

2. Finansiering av 3,712 miljoner kronor sker genom att 0,886 miljoner kronor 
ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i samband 
med investeringar med anslagstyp 1 och 3,0 miljoner kronor från anslaget 
för överskotts- och underskottshantering. I övrigt föreslås justeringar på 
finansförvaltningen ske enligt uppställningen som finns i beskrivning av 
ärende under rubriken drift. 

3. 2 213 000 kronor avseende tågteknikerutbildningen ska föras över till år 
2020. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledam öter och Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet 
avseende Björklunda. 

Moderaternas ledamöter samt Agneta Olsson E nochsson (L) och Robin 
Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet gällande tågteknikerutbildningen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar att posterna avseende tågteknikerutbildningen och 
Björklunda etapp 2 ska föras över till år 2020 enligt förvaltningarnas förslag. 

Lena Svensson (C) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Hanna N ilsson (SD) instämmer i Lena Wallentheims yrkande att resterande medel 
avseende tågteknikerutbildningen ska överföras. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAM1vrANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Omröstning 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut exklusive de av Lena 
Wallentheim yrkade ändringarna under proposition och finner förslaget bifallet. 

Han ställer därefter Lena Wallentheims yrkande om Björklunda under proposition 
och finner att yrkandet har avslagits. 

Ordförande ställer slutligen yrkandet avseende tågteknikerutbildningen under 
proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Budgetberedningen har utifrån inlämnat förslag från förvaltningarna utarbetat ett 
förslag till över- och underskotthantering. Budgetberedningens förslag i detalj 
framgår i bifogad bilaga. 

Budgetberedningen har utifrån inlämnat förslag från förvaltningarna utarbetat ett 
förslag till över- och underskotthantering. Budgetberedningens förslag i detalj 
framgår i bifogad bilaga. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder/ förvaltningar 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 23 

Kommunledningsförvaltningens åtgärdsförslag och 
konsekvenser av att hålla tilldelad budgetram för åren 
2021-2022 inklusive investeringsbehov 2021-2023 
Dnr: KLF 2020/111 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningsförvaltningens framtagna förslag 
till åtgärder 2021-2022, beskrivning av konsekvenser samt investeringsbehov för 
2021 -2023 översändes till budgetberedningen för vidare handläggning. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokol Isa nteckn i ng 

Lena Wallentheim (S) medges lämna följande protokollsanteckning: 

"Att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder som till exempel innehåller en 
avveckling av arbetsmarknadsenheten är för oss fullständigt oacceptabelt, detta med 
tanke på den höga arbetslösheten vi har i kommunen. För den enskilde individen är 
viktigt att man kommer i sysselsättning och för kommunen kommer ett sådant 
beslut att innebära man för över kostnaderna på en annan förvaltning då 
utbetalningen av ekonomiskt bistånd kommer att öka. Vidare är det märkligt att 
godkänna förslaget till besparing gällande AME och skicka den till 
budgetberedningen då nästa ärende på kommunstyrelsens dagordning är att ta fram 
ett förslag till ny förvaltningsorganisation med inriktning på bland annat 
arbetsmarknads frågor". 

Björn Widmark (FV) medges lämna följande protokollsanteckning: 

"Folkets väl deltar inte i beslutet som KS tar i denna fråga . 

Skälet är att Folkets väl har LAGT EN EGEN BUD GET med egna prioriteringar 
och tuffa kostnads besparingar. Bl.a. anser vi att AK.-verksamheten vuxit kommunen 
över huvudet och där liksom på många andra områden måste STORA 
FÖRÄNDRINGAR SKE i syfte att minska den kommunala administrationen och 
ledningsorganisationen liksom många av icke lagstadgade verksamheter." 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Dolores Öhman (MP) och Magnus Åkeborn M lämnar gemensamt följande 
protokollsanteckning: 

"Åtgärdsförslagen refererar till de styrandes budget och inte till den budget som 
våra partier föreslog. Vi tar därför avstånd från dessa förslag som kan innebära 
försämrad arbetsmiljö för medarbetarna och sämre service för medborgarna. Vi är 
emot och går inte med på en avveckling av arbetsmarknadsenheten. Verksamheten 
har som syfte att hjälpa personer långt ifrån arbetsmarknaden. Det är en avgörande 
verksamhet för individer i denna situation och för kommunens samlade sociala 
situation samt långsiktiga kostnader för välfärden." 

Beskrivning av ärendet 

Inför budgetdagen den 24 mars ska respektive nämnd ha fattat beslut om förslag till 
åtgärder samt beskrivit konsekvenser för att hålla den av kommunfullmäktige 
tilldelade budgetramen för åren 2021-2022. Även beslut om investeringsbehovet för 
år 2023 samt ett eventuellt förändrat investerings behov i förhållande till 
kommunfullmäktiges beslutade investeringsbehov för åren 2021-2022 ska fattas. På 
budgetdagen ska respektive förvaltning genomföra en presentation där det redogörs 
för respektive nämnd/ styrelses åtgärdsförslag och dess konsekvenser. 

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram nedanstående förslag till åtgärder 
samt beskrivit konsekvenser för att hålla den av kommunfullmäktige tilldelade 
budgetramen för åren 2021-2022. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningens samtliga avdelningar 
Kommundirektören 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 24 

Uppdrag - förslag till ny förvaltningsorganisation 
Dnr: KLF 2020/230 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till ny 
förvaltningsorganisation med inriktning på arbetsmarknadsfrågor, 
integrationsfrågor, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd. 

2. Förslaget till ny förvaltningsorganisation arbetas fram i samråd med berörda 
förvaltningar. 

3. Den nya organisationen ska gälla från och med 2020-07-01. 

Reservationer 

Moderaternas ledamöter samt Agneta O lsson E nochsson (L), Robin Gustavsson 
(KD) och Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Björn Widrnark (FV) medges lämna bilagd p rotokollsanteckning. 

Yrkande 

Robin G ustavsson (KD) yrkar bifall till punkterna 1 och 2 men yrkar punkten 3 
ändras så att organisationen ska gälla från 2021 -01-01. 

Hanna Nilsson (SO) och Joachim Fors (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Karin Axelsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L) och Lena Svensson (C) 
instämmer i Robin Gustavssons yrkande. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Omröstning 

SAMlvrANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Ordförande ställer först punkterna 1 och 2 under proposition och finner dem 
bifallna. 

Han ställer därefter liggande förslag till punkt 3 mot Robin Gustavssons yrkande 
och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Den stora flyktingmottagningen är över och betydligt fårre nya elever med 
flyktingstatus kommer nu in i sfi-undervisningen, men antalet elever inom sfi 
förhåller sig ändå konstant. Färre elever med flyktingstatus innebär att ersättningen 
från Migrationsverket minskar. Intäkterna från Migrationsverkets har minskat 
kraftigt, vilket har gjort att kommunens kostnader ökat. Intäkterna från 
Migrationsverket minskar betydligt snabbare än vad kostnaderna har kunnat 
minskas. (Samma förhållande gäller även för Arbetsmarknadsenheten som tappat 
intäkter från Arbetsförmedlingen.) För 2020 prognostiseras såväl kostnaderna som 
intäkterna att minska. Men eftersom intäkterna minskar betydligt snabbare än 
kostnaderna får det till följd att kommunens nettokostnader fortsätter att öka. 

Intäktsbortfallet från Migrationsverket och från Arbetsförmedlingen minskar starkt 
förutsättningarna för arbetsmarknad och kompetensutveckling att bedriva sfi
undervisning med hög kvalitet och att genomföra nödvändiga 
arbetsmarknadsinsatser. 

Socialförvaltningens utbetalningar av försörjningsstöd har ökat kraftigt under de 
senaste åren. 2015 uppgick kostnaderna försörjningsstödet till 3 7 383 tkr. 2019 hade 
det ökat till hela 55 071 tkr. Under samma tid hade antalet bidragsmånader per 
hushåll i genomsnitt ökat från 3 till 5,2 månader. Ekonomiskt bistånd redovisar ett 
underskott på -4,7 mnkr för 2019. E nligt socialförvaltningens prognos för 2020 
riskerar enligt det värsta scenariot kostnaderna för försörjningsstödet att öka med 
22 procent till 67 187 tkr. För 2021 förväntas kostnaderna för försörjningsstödet att 
öka ytterligare. 

Intäkterna från Migrationsverket har minskat i kraftigt. 2017 erhöll 
socialförvaltningen 19 542 tkr i ersättning från Migrationsverket. 2019 hade 
ersättningen minskat till 9 356 tkr. Och ersättningen kommer att minska ytterligare. 

Konjunkturinstitutet rapporterar att högkonjunkturen är över och att det finns 
tydliga indikationer på att konjunkturavmattningen kommer att fortsätta. 
Hässleholms kommun står därför inför stora utmaningar när det gäller att bromsa 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

de skenande kostnaderna för försörjningsstödet, och för att få bidragstagare i 
utbildning och arbete. 

För att på bästa sätt kunna möta de utmaningar som kommunen ställs inför så gav 
kommundirektören i oktober 2019 avdelningschefen för arbetsmarknad och 
kompetensutveckling i uppdrag att förutsättningslöst utreda organisationen inom 
avdelningen och även föreslå de förändringar som behövs utifrån det rådande 
budgetläget. Förvaltningschefsgruppen informerades om uppdraget 2019-03-31. 
Information om utredningen har lämnats till kommunstyrelsens utskott för 
arbetsmarknad och kompetensutveckling samt kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen ger 
kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till ny förvaltningsorganisation för 
arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd. 
Ny organisation ska om möjligt gälla från 2020-07-01. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Arbetsmarknad och kompetensutveckling 
Kommundirektören - uppdrag 
Personalchef 
Socialnämnd/ socialförvaltningen 
Socialchef 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 25 

Revidering av taxa för offentlig livsmedelskontroll 
Dnr: KLF 2019/565 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad 
taxa för livsmedelskontroll att gälla från och med den 1 april 2020. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 18 december 2019, § 200, att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa en reviderad taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel. Av utredningen i ärendet framgår att ändringarna är en följd av 
förordningen (2019:708) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Ändringarna innebär 
huvudsakligen att avgift ska tas ut för uppföljande besök inom livsmedelstillsynen 
under åberopande av nya begrepp, men tillsynen har samma innebörd som nu och 
innebär således inte någon ändring i sak. Ändringarna är nödvändiga för att avgift 
ska kunna tas ut. Någon ändring av timtaxan är inte aktuell nu. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-02-12, § 19, kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad taxa för 
livsmedelskontroll att gälla från och med den 1 april 2020. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
:Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 26 

Motion om Vanneberga skola 
Dnr: KLK 2018/1076 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) medges gemensamt lämna följande 
protokollsan teckning: 

"Vi är mycket kritiska till hanteringen av denna motionen som tagit mer än ett 1 år 
att behandla och just nu pågår en försäljning av skolan. I budgeten inför 2019 var 
det inlagt att skolan skulle stängas inför till höstterminen. Nedläggning av 
skolenheter ska vara ett separat berett ärende med konsekvensbedömningar enligt 
kommunallagens kapitel 5 paragraf 26 och 27. Vi kan konstatera att i restalliansens 
budget fanns ingen konsekvensbedömning med angående Vanneberga skola. Hade 
denna bedömning funnits så hade man kunnat svara på denna motionen innan 
fastigheten blir såld." 

Hanna Nilsson (SD) medges lämna följande p rotokollsanteckning: 

"Socialdemokraterna har lagt en motion rörande Vannebergaskolan. 
Sverigedemokraterna har hela tiden varit negativa till en nedläggning av 
Vannebergaskolan. Vi hade gärna sett att Vannebergaskolan blivit en jourskola, men 
eftersom försäljning av fastigheten redan ligger för budgivning, blir vägen att bevara 
skolan väldigt svår. 

Med tanke på att-satserna i motionen, har tiden för beredning av motionen tagit för 
lång tid för att det ska vara praktiskt möjligt att genomföra. 

Sverigedemokraterna väljer därför att inte delta i beslutet." 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheim och Joakim Fors, båda S, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige om Vanneberga skola. I motionen anför de bland annat 
följande. På kommunfullmäktiges möte den 6 december 2018 beslutade en 
minoritet av ledamöterna att Vanneberga skola ska stängas. Deras uppfattning är att 
beslutet, då det låg med i budgeten inte är utrett på rätt sätt. Beslutet är fattat utan 
några som helst konsekvensbedömningar varken vad det gäller för eleverna på 
skolan eller de ekonomiska konsekvenser som det blir till följd av detta beslut. 

Motionärerna yrkar följande: 

1) Att berörd eller berörda nämnder genomför en konsekvensbedömning gällande 
Vanneberga skola och vilka konsekvenser det får för skolans elever. 

2) Att konsekvensbedömningen ska innehålla både kostnader för att det ska 
fortsätta vara en skola och vad nedläggnings-/ombyggnadskostnaderna skulle kosta. 

3) Att efter genomförd konsekvensbedömning ska ärendet om stängning eller inte 
av Vanneberga skola ställas som ett ärende till kommunfullmäktige. 

B edömning 

I budget för 2019 och flerårsplan 2020-2021 (sidan 13) framgår att Vanneberga 
skola ska stängas inför höstterminen 2019 och att detta innebär en 
kostnadsreducering på 1,2 miljon kr år 2019 och ytterligare 1,1 miljon kr år 2020. 
Budgeten och flerårsplanen antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 6 
december 2018, § 161. 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat att Vanneberga skola ska stängas inför 
höstterminen 2019. Några nya omständigheter som kan antas föranleda fullmäktige 
att ändra sitt beslut har inte framkommit. Det saknas därför anledning att 
föranstalta om den konsekvensbedömning som motionärerna yrkar på och 
motionen bör därför avslås . 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-02-12, § 20, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Lena Wallentheim (S) och Hanna Nilsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hanna Nilsson (SD) lämnar bifogad protokollsanteckning. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
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Kommunstyrelsen 

§ 27 

Motion om att minska matsvinnet - värna miljön 
Dnr: KLF 2019/301 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionen bifalles. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges uppdrag att utforma och införa "projekt 
matlådan" 

3. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvärdera projektet och 
återrapportera resultatet till fullmäktige under hösten 2021. 

Yrkande 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Svenson och Anders Edwall, båda Centerpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

l )Berörd nämnd ges i uppdrag att utforma och införa "projekt matlådan" i 
Hässleholms kommun 

2) Berörd nämnd ges i uppdrag att utvärdera projektet efter ett år och 
återrapportera resultatet till fullmäktige. 

Som grund för motionen anför motionärerna i huvudsak följande. 

Istället för att kasta överbliven mat erbjuds personal på skolor att köpa matlådor 
med sig hem. Detta har genomförts i Avesta kommun med gott resultat enligt 
kostchefen Eva Södergård. 

Förslaget går ut på att skolpersonal kan fylla en matlåda och ta med matrester hem 
till ett självkostnadspris på 30:- Personalen tar med sig egna lådor hemifrån. 
Kommunen tillhandahåller inte engångsmaterial, eftersom poängen är att värna om 
miljön. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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Hässleholms 
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Kommunstyrelsen 

Avesta kommun har rådgjort med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) vid 
utformningen av rutiner för att säkerställa att satsningen inte konkurrerar med 
någon annan verksamhet. Matresterna betraktas inte som en komplett måltid som 
går att jämföra med annan verksamhet. Köken får inte tillaga mer mat än vad som 
krävs för elevantalet, och det är ej heller tillåtet att ta andra varor från köket. 

Betalningen swishas till ett konto på kostenheten och betalaren anger från vilken 
skola maten har tagits. Pengarna återinvesteras i skolmat. Förslaget minskar 
matsvinnet och värnar om miljön. Satsningen kräver ingen investering. Avesta 
kommun har arbetat med detta under ett år och har hittills inte stött på några kända 
nackdelar. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som i beslut om 
yttrande den 19 december, § 194, föreslår att motionen bifalles. Som grund anförs 
att utredningen i ärendet visar att det bör vara fullt möjligt att genomföra 
mo tionärernas förslag, då det bedöms medföra fördelar såväl genom att matsvinnet 
minskar, en mindre intäkt för verksamheten skapas och personal kan kö pa en 
matlåda till låg kostnad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-02-12, § 21, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionen bifalles. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges uppdrag att utforma och införa "projekt 
matlådan" 

3. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvärdera projektet och 
återrapportera resultatet till fullmäktige under hösten 2021. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 28 

Motion om praktikplatser för gymnasieskolans elever 
Dnr: KLK 2018/367 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses 
vara besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Marie Hult (L) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
följande. 

1) Kommunens alla verksamheter och bolag redovisar och motiverar varför man tar 
emot och inte tar emot kommunens gymnasieelever för praktik. 

2) Alla verksamheter och bolag tar fram en plan för att tillhandahålla praktikplatser 
för gymnasieskolans elever med en början inför höstterminen 2018. 

Som grund för sina yrkanden anför motionären följande. Idag saknas praktikplatser 
för eleverna på de praktiska linjerna på gymnasienivå i kommunen. Liberalernas 
fråga är vad gör och erbjuder de olika verksamheterna i kommunen och dess bolag 
för att erbjuda en gymnasieungdom en praktikplats i sin verksamhet? En 
praktikplats gör det möjligt för gymnasieungdomarna att få praktisera sina 
kunskaper i yrkeslivet och skapa nätverk för en kommande anställning. För att möta 
den växande konkurrensen om arbetskraft ska kommunen visa välvilja och intresse 
för kommande arbetskraft att få inblick i den verksamhet som kommunen bedriver. 

Motionen har remitterats till samtliga nämnder. Kommunens aktiebolag har beretts 
tillfålle att komma in med synpunkter. 

Alla nämnder som svarat på remissen ställer sig positiva till förslaget och är beredda 
att ta emot elever för praktikperioder, socialnämnden av angivna skäl dock endast i 
mycket begränsad omfattning. 

Bedömning 
Samtliga nämnder synes villiga att ta emot gymnasieelever på praktikperioder och 
flera gör det redan idag. Vilket behov av praktikplatser som kan uppstå torde vara 
bäst känt av barn-och utbildningsnämnden. Det är naturligtvis bra att nämnderna 
har en allmän beredskap att ta emot elever på praktik, men i övrigt framstår det som 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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en bättre ordning att barn-och utbildningsnämnden hos de andra nämnderna 
efterhör deras möjlighet att erbjuda praktik när frågan blir aktuell, snarare än att 
respektive nämnd gör upp en sådan plan som motionären efterfrågar. 

De kommunala aktiebolagen är, även om de ägs av kommunen, egna juridiska 
personer och kan inte genom beslut av nu aktuell art åläggas att vidta vissa åtgärder. 
Detta hindrar naturligtvis inte att bolagen, om de så vill, ta emot elever för praktik. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-02-12, § 22, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfull.mäktige att besluta att motionen ska anses vara besvarad. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 29 

Motion om risk- och konsekvensanalyser av beslut 
Dnr: KLK 2018/724 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Marie Hult (L) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon på anförda 
skäl yrkar följande. 

Att risk- och konsekvensanalyser ska genomföras och bifogas alla beslut oavsett var 
i organisationen besluten tas. 

Bedömning 
I kommunallagen 5 kap 26 § kommunallagen (KL) anges följande: 

" Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts antingen av en nämnd 
vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning". 
Beredningen syftar till att ge fullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag 
för besluten. E nligt 5 kap 28 § KL har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för att 
det finns ett beslutsunderlag i varje ärende som fullmäktige behandlar. E n möjlighet 
vid bristande beslutsunderlag är för ledamöterna att begära återremiss. 
Förvaltningslagen (FL), som i sin helhet gäller för handläggning av ärenden hos 
förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos 
domstolarna, anger i § 9 att "en myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den 
omfattning som dess beskaffenhet kräver" . Vidare anges i 32 § FL att ett beslut som 
kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en 
klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. E n sådan motivering 
ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka 
omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. 

I kommunen finns en rad styrdokument kopplade till ärendeberedningsprocessen 
som beskriver hur beslutsunderlag ska utformas, vad de ska innehålla och hur 
processen ska se ut för att tillgodose både lagens krav och de krav som ställs av 
för troendevalda och medborgare. Bland annat finns en handbok för 
ärendehantering som tydliggör strukturen för den övergripande 
beredningsprocessen och ger detaljerade skrivanvisningar för tjänsteskrivelser, 
delegeringsbeslut, yttranden. I anvisningarna anges exempelvis att förslagets 

Kommunstyrelsen 
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eventuella konsekvenser för verksamhetens brukare, barnkonsekvenser, 
miljökonsekvenser och ekonomiska konsekvenser ska beskrivas. För 
myndighetsnämnder finns särskilda rutiner som beskriver hur besluten beredes mot 
bakgrund av den lagstiftning som styr nämndens verksamhetsområde. Det finns 
därutöver en rad styrdokument inom särskilda områden som ger vägledning och 
ställer ytterligare krav på såväl risk- och konsekvensanalyser som uppföljning av 
tidigare beslut. Riktlinjer för investeringar innehåller rutiner och regler som syftar till 
att förtydliga beslutsprocessen, roll- och ansvarsfördelningen samt hur redovisning 
av investeringar ska ske. Riktlinjer för inköp och upphandling ställer bland annat 
krav på avtalsuppföljning, anpassade förfrågningsunderlag och motiverade beslut. 

Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning har kommunen redan adekvata 
beslutade styrdokument som ställer krav på att genomföra konsekvensanalyser av de 
beslut som fattas inom kommunen och något ytterligare beslut är inte nödvändigt. 
Mot denna bakgrund föreslås fullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-02-12, § 23, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 30 

Motion om inrättande av jourskolor 
Dnr: KLK 2019/282 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionen ska anses besvarad vad avser punkterna 1 och 2. 

2. Motionen avslås vad avser punkt 3. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. Hanna Nilsson (SD) 
och Ulf Berggren (SD) lämnar en skriftlig motivering. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Följande voteringspropositi.o n godkänn s. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Hanna Nilssons yrkande röstar nej." 

10 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
E nochsson (L), Björn Widmark (FV), Lena Wallentheim (S), Joachim Fors (S), 
Camilla Lindoff (S), Henrik Back.lund (S), Lena Svensson (C), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: H anna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Camilla Nordström och Hanna Nilsson, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar följande. 

1) Att ge berörd nämnd i uppdrag att se över rutiner och incidenthantering i våra 
grundskolor. 
2) Att komma med förslag på hur man ska förbättra kompetens och utbildningsnivå 
på de olika skolenheterna när det gäller att förebygga och hantera kränkande 
behandling. 
3) A tt kommunfullmäktige beslutar att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda 
förutsättningar och sedan inrätta jourskolor för stökiga och mobbande elever. 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som i beslut den 19 
september 2019, § 133, föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
motionen mot bakgrund av utredningen av ärendet ska anses besvarad. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som i beslut den 19 
september 2019, § 133, föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
motionen mot bakgrund av utredningen av ärendet ska anses besvarad. I nämnda 
utredning har utförligt redogjorts för hur barn- och utbildningsförvaltningen 
hanterar motionärernas frågeställningar. Det framgår bland annat att man 
fortlöpande på flera olika sätt arbetar med rutiner och incidenthantering och även 
att man har för avsikt att genomföra de utbildningsinsatser som efterfrågas. D e 
rättsliga förutsättningarna för att omplacera elever som stör ordningen har också 
gåtts igenom och det finns möjligheter att göra sådana omplaceringar om behov 
skulle uppstå, men att det inte är i överensstämmelse med gällande rätt att inrätta 
det slags skolor som motionärerna föreslår. 

Mot ovannämnda bakgrund bedömer kommunledningsförvaltningen att det saknas 
anledning att vidta de åtgärder som motionärerna föreslår och att mo tionen istället 
ska anses besvarad vad avser de två första punkterna och avslås vad avser punkt tre. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-02-12, § 24, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionen ska anses besvarad vad avser punkterna 1 och 2. 

2. Motionen avslås vad avser punkt 3. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut röstar ja. Den som vill bifalla Hanna Nilssons yrkande röstar nej". 

2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

Följande röstar ja: 
Lena Wallentheim (S) 
Lars J ohnsson (M) 

Följande röstar nej: 
Hanna Nilsson (SD) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till 
beslut. 

Bilaga: 
Reservation, Hanna N ilsson (SD) och Ulf Berggren (SD) 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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cJvert.iedetwJKraier1ta 
7 . hassleholm 

Reservation Ärende #15 " mot ion om inrättande av jourskolor" 

Kommunstyrelsen Hässleholm 2020-03-04 

Det rådande klimatet i våra skolor är under all kritik. Det går inte en dag innan nya händelser rapporteras, vissa 

allvarligare än andra. 

Det inträffar slagsmål, misshandelsfall, mobbing, brandförsök, och kränkningar vilket inte enbart leder till otaligt 

många utryckningar för blåljuspersonal, utan även stör tryggheten och studieron i våra skolor. 

Det är dags att ta krafttag gentemot det eskalerande vå ldet och kränkningarna i våra skolor. Vi som politiker måste 

agera för våra barn. Det är våra barns framtid som håller på att gå ti ll spillo i denna ohållbara skolmiljö. 

Vi sverigedemokrater kommer göra allt i vår makt för att göra skolan till en trygg och säker plats igen, där våra barn 

kan känna att de får studiero och det stöd de behöver. 

Sverigedemokraterna har lagt en motion till kommunfullmäktige om att införa så kallad jourskola i Hässleholms 

kommun. En jourskola eller jourklass är en specialklass där den elev som inte fungerar i den normala skolsituationen 

ska kunna flyttas med omede lbar verkan, för en kortare eller lite längre tid . Denna åtgärder syftar till att den som 

ägnar sig åt mobbning ska få hjälp att komma ut ur sitt destruktiva beteende, samt för att övriga elever ska ges en 

rimlig möjlighet till en trygg och lugn tillvaro med studiero i skolan. 

Idag är det många barn som går till skolan med ont i magen och oro, detta är oacceptabelt! Om en elev mobbar eller 

på andra sätt kränker andra barn eller lärare så ska det omedelbart bli konsekvenser och tydligt att detta beteende 

inte accepteras i Hässleholms kommuns skolor. Det är inte den som blir mobbad som ska behöva flytta utan den som 

inte kan acceptera skolans regler. 

Barn- och utbildningsnämnden behöver se över rutiner och incidenthantering i våra grundskolor, det är uppenbart 

att det behövs ett omfattande förbättringsarbete på detta område i kommunens skolor. 

Vi sverigedemokrater anser att Hässleholms kommun behöver förbättra kompetensen och utbildningsnivån på de 
ol ika skolenheterna när det gäller att förebygga och hantera kränkande behandling 

Det är dags för de andra partiernas politiker att vakna nu, det är än så länge bara sverigedemokraterna som varit 
intresserade av att bifalla denna motion. Det är rent ut sagt skamligt att inga av de övriga partierna kommer med en 

tillstymme lse till egna förslag på lösningar kring det eskalerande problemen vi har i våra skolor. 

Vi måste samverka och arbeta mot samma mål. Och Sverigedemokraterna har hittills fått kalla handen i de förslag vi 

har lagt för att göra skolmiljön trygg igen för våra barn. 

Men vi kommer aldrig sluta kämpa för våra barns trygghet, studiero och deras framtid . 

Med bakgrund av ovanstående yrkade vi bifa ll t ill motionen. 

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

Ulf Berggren (SO} 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Motion om GC-väg mellan Stoby och Ballingslöv med 
mera 
Dnr: KLK 2019/78 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionen vad avser punkt 1 ska anses besvarad. 

2. Motionen vad avser punkt 2 bifalles på så sätt att miljö- och stadsbyggnads
nämnden ges i uppdrag att i samband med framtagande av trafikplanen för 
Hässleholms kommun inkludera en plan för fortsatt utbyggnad av GC-vägar 
i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Jerry Andersson (SD) väckte en motion i kommunfullmäktige i vilken han yrkade 
följande. 

1) Ge berörd nämnd i uppdrag att planera och genomföra en utbyggnation av 
befmtlig väg mellan Stoby och Ballingslöv (Väg 1927) till att även omfatta en GC
vag. 

2) Ge berörd nämnd i uppdrag att upprätta en plan för fortsatt utbyggnation av 
GC-vägar mellan de olika orterna i Hässleholms kommun. 

Han anförde bland annat att kommunfullmäktige, som en förlängning av den av 
fullmäktige antagna tragikstrategin i Hässleholms kommun, borde utveckla gång
och cykelvägar från Hässleholms stad till de övriga orterna inom kommunen. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden som i beslut den 25 april 2019, § 65, 
föreslog att motionen skulle avslås, eftersom denna sträcka inte är prioriterad i 
tekniska förvaltningens gång- och cykelvägsplan samt att det i nuläget inte fmns 
ekonomiskt utrymme att genomföra förslaget. 

I tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslogs därefter följande 
beslut. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 
1) Motionen vad avser punkt 1 ska anses besvarad. 
2) Motionen vad avser punkt 2 bifalles. 
3) Miljö- och stads byggnadsnämnden ges i uppdrag att i samband med framtagande 
av trafik.planen för Hässleholms kommun inkludera en plan för fortsatt 
utbyggnation av GC-vägar mellan de olika stationsorterna i Hässleholms kommun. 

Som grund för beslutet anfördes följande. Såsom motionären anför har 
kommunfullmäktige antagit en trafikstrategi, "Trafikstrategier 2030 för Hässleholms 
kommun", för kommunen (den 25 september 201 7, § 194). Av den framgår bland 
annat (sidan 11) att kommunen ska "utveckla mer gena, trygga och säkra 
cykelvägar". Vidare: " I takt med att antalet bilresor ökar, ökar också behovet av att 
komplettera de befintliga cykelvägnäten så att de blir effektiva och säkra att 
använda. Här är ett nära samarbete med Trafikverket viktigt". Även betydelsen av 
att kunna ta sig fram till fots på ett säkert sätt behandlas i strategin (sidan 10). Av 
tekniska nämndens reglemente framgår att det är nämndens ansvar att verka för en 
god trafiksäkerhet och bra trafikmiljö och vidare att nämnden ansvarar för bland 
annat utveckling av gång- och cykelvägar. Det är alltså fastslaget i trafik.strategin att 
en utveckling av GC-vägar är viktigt. I vilken takt det ska ske och vilka sträckningar 
som ska prioriteras är i förs ta hand en fråga för tekniska nämnden att pröva utifrån 
tillgängliga medel och angelägenhetsgrad. Det saknas därför enligt 
kommunlednings förvaltningen anledning för kommunfullmäktige att göra den 
bedömningen avseende den i motionen angivna sträckan. Vid kontakt med tekniska 
förvaltningen har framkommit att den gång- och cykelvägsplan som tekniska 
nämnden hänvisar till inte omfattar hela kommunen. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har ett uppdrag att ta fram en trafikplan för Hässleholms 
kommun. Mot denna bakgrund föreslås därför att miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i trafik.planen inkludera en plan för fortsatt 
utbyggnation av GC-vägar mellan de olika orterna i Hässleholms kommun. 

I beslut den 6 november 2019, § 138, och den 20 november 2019, § 253, följde 
kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunstyrelsen förslaget till beslut. 
Den 9 december 2019, § 301, beslutade kommunfullmäktige att återremittera 
ärendet för " för en översyn av attsatserna". 

Bedömning 
Tanken bakom besluten i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen 
var att miljö- och stadsbyggnadsnämnden skulle ges i uppdrag att i samband med 
framtagande av trafik.planen för Hässleholms kommun inkludera en plan för fortsatt 
utbyggnad av GC-vägar mellan Hässleholm och de olika stationsorterna i 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Hässleholms kommun. Så kom emellertid inte förslaget att utformas. Det skulle 
istället kunna tolkas som att alla stationsorterna skulle förbindas med varandra med 
GC-vägar, vilket alltså inte har varit avsikten. Beslutsförslaget bör därför ändras i 
enlighet härmed. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutsko tt föreslår 2020-02-12, § 25, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionen vad avser punkt 1 ska anses besvarad. 

2. Motionen vad avser punkt 2 bifalles på så sätt att miljö- och stadsbyggnads
nämnden ges i uppdrag att i samband med framtagande av trafikplanen för 
Hässleholms kommun inkludera en plan för fortsatt utbyggnad av GC
vägar i kommunen. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 32 

Motion om kostnader för att någon annan har sagt upp 
förvaltn i ngschefen 
Dnr: KLF 2019/194 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
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 inhämtades underhand från 
kommunlednings förvaltningens ekonomiavdelning enligt följande. Avdelningen 
tycker inte att kommunen ska fokusera på en rutin där det handlar om att säga upp 
förvaltningschefer. D etta ska väl höra till undantagen. Om en förvaltningschef blir 
uppsagd och får ett avgångsvederlag bör kommunstyrelsen i samband med 
nästkommande uppföljningstillfålle 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 
budgetkompenseras om det finns medel kvar på kommunstyrelsens konto för 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

oförutsedda utgifter. 

I förslag till beslut anförde kommunledningsförvaltningen följande. 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. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2020 beslutades att ärendet 
skulle återremitteras för att efterhöra personalavdelningens synpunkter i frågan. 

Bedömning 
I delegeringsordningen för kommunstyrelsen stadgas, avsnitt C 1.7, att det är 
kommundirektören som ansvarar för entledigande, uppsägning eller avskedande av 
förvaltningschef efter samråd med KSA U och presidium i berörd nämnd. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att detta utgör en tydlig rutin vad gäller 
ansvaret för att avsluta en förvaltningschefs anställning. Någon anledning att 
utarbeta en ny eller förändrad rutin vad gäller ansvarsfrågan bedöms därför inte 
föreligga. Personalavdelningen har vid kontakt underhand förklarat sig dela denna 
uppfattning. Mot denna bakgrund och då ekonomiavdelningen tidigare inte heller 
förespråkat en rutin utifrån ekonomiska utgångspunkter vidhålles att motionen bör 
avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutar 2020-02-24, § 26, på begäran av en minoritet att 
återremittera ärendet för remittering till personalavdelningen. 

Sänt till: 
Personalavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 33 

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2018 
enligt 6 kap. 9 § kommunallagen 
Dnr: KLF 2020/157 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässlehem AB under 2018 har 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för bolaget samt 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässleholm Miljö AB under 
2018 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för bolaget 
samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

3. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässleholms Vatten AB under 
2018 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för bolaget 
samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

4. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässleholm Industribyggnads 
AB med samtliga dess helägda dotterbolag under 2018 har varit förenlig 
med de fastställda kommunala ändamålen för respektive bolag samt utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

5. Kommunstyrelsen begär att samtliga helägda kommunala aktiebolag 
fortsättningsvis löpande inkommer med protokoll från bolagens 
styrelsemöten såväl som bolagsstämmor. Protokollen ska anmälas till 
kommunstyrelsen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väl avstår från att delta i beslutet vad avser punkt 4. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje 
sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § kommunallagen pröva om den verksamhet 
som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet är övergripande och styrelsen är inte skyldig 
att granska samtliga enskilda affarshändelser i bolagen. Granskningen ska dock vara 
tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som 
helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit 
kompetensenlig. 

Om missförhållanden i verksamheten kunnat konstateras, är styrelsen skyldig att 
agera. 

Som underlag för kommunstyrelsens prövning föreligger följande handlingar: 

Bolagens årsredovisningar för 201 8 

Lekmannarevisorernas granskning av respektive verksamhet 

Bolagsordningar, ägardirektiv och policy för Hässleholms kommuns 
aktiebolag 

Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt som kommunstyrelsen 
genom sitt arbetsutskott utfört under året i form av uppföljningar och dialog med 
bolagen samt bolagens redovisningar i kommunstyrelsen föreslås kommunstyrelsen 
fatta beslut om att verksamheten i Hässleholms kommuns helägda aktiebolag varit 
förenlig med det fas tställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Vad gäller bolag där kommunen äger mindre än 10 % bedöms inte 
k o rmnunstyrclsen ha en sådan r elation till bolaget att den uppsiktsphkt som av ses i 6 

kap. 9 § kommunallagen kan genomföras och dessa bolag prövas därför inte i detta 
ärende. 

Prövningen framöver 

Prövningen av 2018 års verksamhet skulle ha genomförts senast under 2019. För att 
undvika att prövningen försenas fortsättningsvis har kansliavdelningen förändrat 
sina rutiner så att ärendet ska skrivas fram snarast efter att bolagens 
årsredovisningar har inkommit. 

För att stärka kvaliten på kommunstyrelsens prövning föreslås att kommunstyrelsen 
begär att de helägda bolagen löpande skickar in sina styrelseprotokoll till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

kommunstyrelsen. Även protokoll från bolagsstämmor ska tillställas 
kommunstyrelsen. Protokollen ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige - anmälan 
Samtliga helägda kommunala aktiebolag 
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§ 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-04 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör, Bengt-Arne Persson, informerar om det senaste styrelsemötet i 
Skåne Nordost enligt utdelat material. 
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§ 35 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Västra Göinge 
Hembygdsförening 
Dnr: KLF 2020/35 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Bo-Göran Svensson (SD) till ny ledamot i 
Västra Göinge Hembygdsförening. 

Beskrivning av ärendet 

Kjell-Åke Lundin (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Västra Göinge 
Hembygds förening. Avsägelsen har beviljats och ny ledamot ska väljas. 

Sverigedemokraterna nominerar Bo-Göran Svensson (SD). 

Sänt till: 
Troman 
Bo-Göran Svensson 
Västra Göinge Hembygdsförening 
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§ 36 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2019/41-1 
Upphandlingsenheten - Delegationsbeslut 2019 

RTJ 2020/4-1 
Räddningstjänsten - Rapportering delegationsärenden 
Anmälan av delegationsbeslut avseende tillsyn och förelägganden enligt LSO/ LBE, 
sotningar samt brandskyddskontroller under januari 2020. 

Protokoll 

Personalutskottet 2020-01-28 
Personalutskottet 2020-02-14 
Kommunstyrelsens utsk. för arbetsmarknad och kompetensutveckling 2020-01-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12 
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§ 37 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLK 2019 /524-1 
Kommunledningsförvaltningen - Medborgarlöfte i Hässleholms kommun 2020, 
undertecknat avtal. 

KLF 2020/109-1 
Hässlehohns företagsgrupp - Synpunkter på vägporten på Kringelvägen. 

KLF 2020/105-1 
Miljö- och stads byggnadsnämnden - Antagande av Bostad- och 
markförsörjningsplan för Hässleholms kommun. 

KLF 2020-10 
Information om överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om Strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. 

KLF 2020/122-1 
Meddelande (1 /2020) från Sveriges Kommuner och Regioners styrelse om 
Överenskommelse mellan staten och SKR om Psykisk hälsa 2020. 

Protokoll 
Kommunledningsförvaltningens förvaltningssamverkan 2020-01-27 
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Justering Utdraget bestyrkes 

44 (44) 


	Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-04
	Innehållsförteckning
	§ 18 Information från kommundirektören
	§ 19 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019
	§ 20 Förutsättningar och konsekvenser för en förbättrad samordning av all samhällsbetald trafik
	§ 21 Förslag på revidering i Regler för tätortsbidrag
	§ 22 Över- och underskottshantering 2020
	§ 23 Kommunledningsförvaltningens åtgärdsförslag och konsekvenser av att hålla tilldelad budgetram för åren 2021-2022 inklusive investeringsbehov 2021-2023
	§ 24 Uppdrag - förslag till ny förvaltningsorganisation
	§ 25 Revidering av taxa för offentlig livsmedelskontroll
	§ 26 Motion om Vanneberga skola
	§ 27 Motion om att minska matsvinnet - värna miljön
	§ 28 Motion om praktikplatser för gymnasieskolans elever
	§ 29 Motion om risk- och konsekvensanalyser av beslut
	§ 30 Motion om inrättande av jourskolor
	§ 31 Motion om GC-väg mellan Stoby och Ballingslöv med mera
	§ 32 Motion om kostnader för att någon annan har sagt upp förvaltningschefen
	§ 33 Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2018 enligt 6 kap. 9 § kommunallagen
	§ 34 Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet
	§ 35 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Västra Göinge Hembygdsförening
	§ 36 Anmälan av delegationsbeslut
	§ 37 Övriga anmälningar



