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SAMMANTR.ÄD ESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 45 

Förslag till ny förvaltnings- och nämndsorganisation från 2020-07-01 § 46 

Anhållan om utökad budgetram för kommunledningsförvaltningen , § 47 
arbetsmarknadsenheten 

Åtgärder till stöd för näringsliv och föreningsliv i Hässleholms § 48 
kommun med anledning av Coronavirusets effekter 

Årsredovisning 2019 § 49 

Månadsuppföljning per den 29 februari 2020 § 50 

Förändrad tidpunkt för fastställande av Strategisk plan med budget § 51 
2021 och flerårsplan 2022-2023 

Intern kontroll 2019 - Granskningsrapporter § 52 

Revidering av placeringsregler för Hässleholms kommuns § 53 
pensionsmedel 

Linneskolans lokaler, kapacitet och möjligheter att lösa nuvarande § 54 
skolans problem 

Avtal systemledning, inre befäl Skåne Nordost § 55 

Avgift onödiga automatiska brandlarm § 56 

Taxa för tillsynsbesök, tillståndsprövning samt godkännande av § 57 
föreståndare för explosivvara 

Budget och finansiering av kontaktcenter § 58 

Förslag till nytt reglemente för brottsförebyggande rådet § 59 

Redovisning av obesvarade motioner per 2020-04-30 § 60 

Redovisning av prioriterade insatser för bostadsförsörjningen § 61 

Motion om kommunikationsoperatör i fibernätet Hässleholm § 62 

Kommuninvest Föreningsstämma 2020 § 63 

Kommunstyrelsen 

Justering 

~ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 64 

§ 65 

§ 66 

Anmälan av delegationsbeslut 

övriga anmälningar 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§45 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör, Bengt-Arne Persson, lämnar över ordet till Calle Alm och Kajsa 
Hermansson från krisledningsstaben som informerar om den interna lägesbilden 
utifrån Coronapandemin samt räddningschef E mma Nordwall som informerar om 
det samverkansavtal med Osby kommun som är under framtagande. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

6~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Kommunstyrelsen 

§ 46 

Förslag till ny förvaltnings- och nämndsorganisation 
från 2020-07-01 
Dnr: KLF 2020/321 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut 

1. En ny nämnd bildas och börjar gälla från och med 2020-07-01. Den nya 
nämnden ska benämnas arbetsmarknadsnämnden. 

2. Avdelningen arbetsmarknad och kompetensutveckling bryts ut från 
kommunledningsförvaltningen, och verksamheten för ekonomiskt bistånd 
bryts ut från socialförvaltningen. Tillsammans bildar de från och med 2020-
07-01 en gemensam förvaltning under den nybildade nämnden. 

3. Den nybildade förvaltningen ska benämnas "arbetsmarknadsförvaltningen." 

4. Kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling 
upphör från och med 2020-07-01. 

5. Kommunstyrelsen uppdras att återkomma med budget och reglemente för 
den nya nämnden. 

Reservationer 

Moderaternas ledamöter samt Agneta Olsson E n och sso n (L) och C hrister Caesar 

(KD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Karin Axelsson (M) yrkar att samtliga datum i beslutsförslaget ska ändras till 2021-
01 -01. 

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

Agneta Olsson E nochsson (L) instämmer i Karin Axelssons yrkande. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Omröstning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

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

Beskrivning av ärendet 

Avdelningschefen för arbetsmarknad och kompetensutveckling har på uppdrag av 
kommundirektören genomfört utredningen "Organisationsiiversyn inom avdelningen 
A rbetsmarknad och kompetmsutveckling. "(Bilaga 1). I den presenterade utredningen 
finns flera olika förslag på hur berörda verksamheter kan organiseras i framtiden. 
E fter samråd med gruppledarna för Moderaterna, Sverigedemokraterna och Social
demokraterna föreslås att huvuddelen av avdelningen arbetsmarknad och kompe
tensutveckling från kommunledningsförvaltningen samt enheten ekonomiskt 
bistånd från socialförvaltningen bildar en ny förvaltning med en egen nämnd. Den 
nya förvaltningsorganisation ska arbeta med inriktning på arbetsmarknadsfrågor, 
integrationsfrågor, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd. 

Sänt till: 
Kommundirektör 
Personalchef 
Kommunstyrelsen/ arbetsmarknad och kompetensutveckling 
Socialförvaltningen/ socialnämnden 
Kommunstyrelsen/ kommunlednings förvaltningen 
Tillgänglighetsrådet 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

§47 

Anhållan om utökad budgetram för 
kommunledningsförvaltningen, 
arbetsmarknadsenheten 
Dnr: KLF 2020/270 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Tillföra budgetmedel på 1,2 miljoner kronor för år 2020 och 1,6 miljoner 
kronor för år 2021 till Arbetsmarknadsenheten på 
kommunledningsförvaltningen, avdelningen för arbetsmarknad och 
kompetensutveckling. Budgetmedlen behövs för att kunna medfinansiera 
projekten En väg in och Vägen mot arbete. 

2. Finansiering för år 2020 avseende Arbetsmarknadsenheten sker genom att 
årets budgeterade resultat minskas med 1,2 miljoner kronor. 

3. Finansiering för år 2021 sker genom att 1,6 miljoner kronor arbetas in i 
Strategisk plan med budget för 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Finansiering 
Avdelningen arbetsmarknad och kompetensutveckling har kraftigt minskad ersätt
ning från Migracionsverket och Arbetsförmedlingen, samtidigt har avdelningens 
kommunala budgetram minskats. Arbetsmarknadsenheten har tappat det mesta av 
de tidigare intäkterna från Arbetsförmedlingen. Detta gör att arbetsmarknadsenhet
en under nuvarande budgetförhållanden inte kan genomföra nödvändiga arbets
marknadsinsatser. Möjligheterna att genomföra arbetsmarknadsinsatser förbättras 
dock tillfälligt eftersom Arbetsmarknadsenheten har beviljats projektmedel, under 
förutsättning att kommunen tillskjuter resurser i form av medfinansiering. 

Arbetsmarknadsenheten har beviljats 12,6 mnkr i projektmedel för tiden 2020 till 
2022 för att genomföra två projekt. För att projekten ska kunna genomföras krävs 
kommunal medfinansiering under 2020- 2021. 2,8 mnkr av medfinansieringen finns 
inte i budgetramen. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Beviljade projektmedel (mnkr) 2020-2022 

Projekt 2020 2021 2022 T otalt 
En väg in 1,0 2,8 0,5 4,3 
Vägen mot arbete 2,1 4,2 2,0 8,3 
Summa 3,1 7,0 2,5 12,6 

Medfinansiering (mnkr) 2020-2021 

2020 2021 T otalt 
Medfinansierin 1,2 1,6 2,8 

Projekten 

Projektet - En väg in (Delfinansieras av Europeiska socialfonden) 
Målgruppen för projektet är: 

• Personer som behöver särskilda och individuella insatser för att de står långt 
från arbetsmarknaden. 

• Personer som står till arbetsmarknadens förfogande men hindras på grund 
av höga krav på utbildning och/ eller språkkunskaper. 

Projektet - Vägen m ot arbete (Delfinansieras av Migrationsverket) 
Målgruppen för projektet är långtidsarbetslösa nyanlända som är språksvaga, saknar 
utbildning och har fysiska eller psykiska hälsoproblem samt sociala problem. 

Projektens syfte 
Projekten fokuserar på att hjälpa socialförvaltningens klienter till avlönat arbete eller 
studier. Och på så sätt minska kostnaderna för försörjningsstöd. Projekten ska ta 
emot cirka 300 personer som är, eller riskerar att bli, långvarigt beroende av 
försörjningsstöd. 

Förslag 

Arbetsmarknadsenheten, kommunledningsförvaltningen tilldelas utökad budgetram 
med 1,2 mnkr för 2020 och med 1,6 mnkr för 2021 för medfinansiering av de 
aktuella projekten. 

Konsekvenser vid avslag 

Om förslaget till utökad budgetram avslås kan de två planerade projekten inte star
tas, och Arbetsmarknadsenheten tvingas då avstå från de beviljade projektmedlen 
på 12,6 mnkr. I det fall Arbetsmarknadsenheten tvingas avstå från projektmedlen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

kommer det att uppstå en övertalighet bland personalen motsvarande 5,5 årsarbe
tare och besparingar på ca: 3,3 mnkr, utöver befintligt sparbeting, behöver göras 
under 2020. Eftersom flertalet anställda har sex månaders uppsägningstid kommer 
effekten av besparingen för 2020 att bli liten. Arbetsmarknadsenheten kan då inte 
genomföra nödvändiga arbetsmarknadsinsatser mot långtidsarbetslösa som står 
långt från arbetsmarknaden, vilket ytterligare driver upp kostnaderna för försörj
ningsstödet. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Personer som står långt från arbetsmarknaden och som är, eller riskerar, att bli 
långvarigt beroende av försörjningsstöd rar möjlighet att komma i arbete, praktik 
eller utbildning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Arbetsmarknadsenheten erhåller de beviljade projektmedlen och ytterligare 
besparingar behöver inte göras. Kostnaderna för försörjningsstöd kan dämpas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling föreslår 
2020-03-17, § 13, kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Tillföra budgetmedel på 1,2 mnkr för år 2020 och 1,6 mnkr för år 2021 till 
Arbetsmarknadsenheten på kommunledningsförvaltningen, avdelningen för 
arbetsmarknad och kompetensutveckling. Budgetmedlen behövs för att 
kunna medfinansiera projekten En väg in och Vägen mot arbete. 

2. Finansiering för år 2020 avseende Arbetsmarknadsenheten sker genom att 
årets budgeterade resultat minskas med 1,2 mnkr. 

3. Finansiering för år 2021 sker genom att 1,6 mnkr arbetas in i Strategisk plan 
med budget för 2021. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Arbetsmarknad och kompetensutveckling 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOU. 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

§48 

Åtgärder till stöd för näringsliv och föreningsliv i 
Hässleholms kommun med anledning av 
Coronavirusets effekter 
Dnr: KLF 2020/341 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Att ställa sig bakom nedanstående handlingsprogram med föreslagna 
åtgärder till stöd för näringslivet och föreningslivet i Hässleholms kommun. 

2. Tillväxtchefen ges i uppdrag att i dialog med företag, näringslivets 
företrädare, andra kommuner samt regional och nationell nivå fortsatt 
arbeta med förslag till ytterligare kompletterande insatser. 

3. Att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att löpande besluta om 
ändringar i handlingsprogrammet. 

4. Kontinuerlig återrapportering av handlingsprogrammet görs till 
kommunstyrelsens arbetsutskott av tillväxtchefen. 

5. Uppföljning av handlingsprogrammet ska ske senast under september 
månad 2020 till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas näringsliv och föreningsliv i 
kommunen hårt. Hässleholms kommun anser att det krävs kraftfulla och 
omedelbara åtgärder från såväl nationell, regional som från kommunens egen sida 
för att bistå och underlätta för vårt näringsliv och föreningsliv, undvika konkurser, 
stora uppsägningar och därmed jobb för våra kommuninvånare. Stärkt samarbete, 
korta beslutsvägar samt flexibilitet och lyhördhet ska prägla kommunens bemötande 
av det lokala näringslivet såväl i stunder av kriser som i en mer normal vardag. 
Handlingsprogrammet som redan nu i delar har trätt i kraft kommer att 
kompletteras och förstärkas i kommunens dialog med företag, föreningar samt 
lokala, regionala och nationella samarbetspartners. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

H andlingsprogrammet: 

Åtgärder för att stärka företagens och föreningslivets likviditet 

• Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att verka för att företag 
som begär anstånd för avgifter för vatten, avlopp, insamling av avfall samt 
fjärrvärme för att klara likviditeten ska beviljas det. 

• Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att vara lyhörd för önske
mål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till 
kommunen. 

• Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att vara lyhörd för frågor 
om anstånd med hyror och avgifter som faktureras företag och föreningar. 

• Föreningar och andra organisationer inom kultur och fritid kan avboka tider 
i lokaler eller idrottsplaner med kort varsel. Kostnadsfri avbokning kan ske 
förutsatt att bokning har skett innan den 24 mars. 

• Uteservering tillåts under hela året och är avgiftsfri mellan den 1 april och 
30 september, en åtgärd som ska möjliggöra servering utomhus med mindre 
risk för smittspridning. (Observera att uteserveringarna fortfarande kräver 
polistillstånd). 

• Med hänsyn till att restaurangnäringen tar stor ekonomisk skada under den 
pågående pandemin kommer faktureringen av tillsynsavgiften för 
alkoholtillstånd att senareläggas till augusti 2020. 

Å tgärder för att frigöra tid hos företagen 

• Hässleholms kommun tar en dialog vid tillsyn och inspektionsärenden och 
skjuter på de som inte är kritiska. 

Information och rådgivning 

• På kommunens hemsida finns sedan fredag 20 mars information till 
näringslivet rörande Coronaviruset https://www.hassleholm.se/jobb-och
foretagande I foretag-s tod-och-radgivning/informa tion -till-naringslivet --
coronaviruset.h tml 

• Ett särskilt nyhetsbrev sändes ut fredagen 20 mars. Nya nyhetsbrev med 
fokus på information om den nu aktuella utmaningen samt åtgärder 
kommer under mars-maj att sändas löpande. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

12 (46) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

• Facebook-sidan "H ässleholm gillar företag" kommer att användas för snabb 
information. 

• Hässleholms kommun medfinansierar Nyföretagarcentrum Hässleho lms 
verksamhet. N yföretagarcentrum Hässleholm erbjuder i det nu rådande 
läget samtliga företag möjligheter till rådgivning eller enskilda samtal 
(telefonmöten eller digitalt) om speciella frågor. 

• Inom ram en för Leaderfinansierade "Business Class" kommer s k 
webbinarier att genom föras med fokus på frågeställningar som nu är 
aktuella för företagen i innevarande situation. 

Ö vriga insatser 

• Funktio nen "Företags-LOT S" förstärks! Tre medarbetare (efter ompriorite
ring inom befintlig personal) vid tillväxtavdelningen bemannar, sedan den 
20 mars, kommunens företagslotsfunktion och stå till förfogande med 
vägledning, rådgivning och dialog med mera. LOTS-funktionen kommer, 
utöver vägledning och råd kring kommunal verksamhet, bistå företag med 
att informera och ledsaga kring nationella och regionala åtgärder och 
möjligheter till eventuell extern finansiering. De tre medarbetarna kommer 
att ansvara och arbeta med o lika branschansvar. Tillväxtavdelningen 
kommer kopplat till LOTs-funktionen att även direkt kon takta företag i 
kommunen för dialog och avstämning o m lägesbild och aktuella 
utmaningar. 

• H ässleholms kommun kommer att verka för lösningar och insatser som 
redan på kort sikt underlättar för att stärka handel och service i H ässleholms 
centrum . 

• Hässleholms centrum och dess utbud av hande~ restauranger och service 
har i likhet med flera andra stadscentra under de senas te åren mö tt 
utmaningar från externt belägna handelscentra och en kraftigt expanderande 
e-handel. Coronaepidemin innebär en än större påfrestning för H ässleholms 
handels- och restaurangutbud. I samverkan med HessleCity, centrumföretag 
samt fastighetsägare planerar H ässleholms kommun att en möjlighet att 
ansöka om EUmedel från LeaderPH för en centrumutvecklingsprocess med 
start under vintern 2021. 

• Inom Skåne Nordostsamarbetet har H ässleholms kommun och övriga 
kommuner en samverkan med ALMI och Arbetsförmedlingen kring 
varselsituationer. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

• Hässleholms kommun samarbetar tillsammans med våra grannkommuner i 
nordöstra Skåne för att utveckla och stärka nordöstra Skåne som en 
attraktiv och upplevelserik besöksdestination. Skåne Nordost behöver nu 
gemensamt se på möjligheter att möta en förändrad sommarsäsong för 
besöksnäring och bl a förstärka insatser för att attrahera besökare från 
övriga delar av Sverige. 

• Möjligheter till extern finansiering för förstärkta näringslivsfrämjande 
åtgärder från nationella, regionala och/ eller EU-källor kommer att 
undersökas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-03-24, § 36, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Att ställa sig bakom nedanstående handlingsprogram med föreslagna 
åtgärder till stöd för näringslivet och föreningslivet i Hässleholms kommun. 

2. Tillväxtchefen ges i uppdrag att i dialog med företag, näringslivets 
företrädare, andra kommuner samt regional och nationell nivå fortsatt 
arbeta med förslag till ytterligare kompletterande insatser. 

3. Att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att löpande besluta om 
ändringar i handlingsprogrammet. 

4. Kontinuerlig återrapportering av handlingsprogrammet görs till 
kommunstyrelsens arbetsutskott av tillväxtchefen. 

5. Uppföljning av handlingsprogrammet ska ske senast under september 
månad 2020 till kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
HessleCity 
Näringslivets föreningar och nätverk 
Tekniska förvaltningen 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§49 

Årsredovisning 2019 
Dnr: KLF 2019/454 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens årsredovisning för 2019 är framtagen. Revisionen överlämnar 
revisionsberättelsen inför kommunfullmäktige och föreslår beslut beträffande 
ansvarsfrihet. 

Sänt till: 
E konomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Månadsuppföljning per den 29 februari 2020 
Dnr: KLF 2020/352 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Förvaltningarnas månadsuppföljning och helårsprognos per den 29 februari 
2020 godkänns. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder som har underskott att vidta 
åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 
2020. Samtliga nämnder med underskott ska redogöra för aktuell prognos 
och åtgärdsplan vid kommunstyrelsen sammanträde den 20 maj. Underlag 
som ska presenterar vid kommunstyrelsens sammanträde ska mailas till 
ekonomiavdelningen senast den 11 maj. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen prognostiserar ett negativt resultat för 2020 på -116,8 mnkr. Från och 
med den 1 januari 2019 ska värdepapper värderas till verkligt värde enligt den nya 
lagen om kommunal bokföring och redovisning, vilket har påverkat prognosen 
negativt med -38,5 mnkr. Jämfört med budget visar prognosen ett underskott på -
131,9 mnkr. Arets investeringsverksamhet beräknas uppgå till 390,7 mnkr vilket är 
82,3 mnkr lägre än budget och en genomförandegrad på cirka 83 procent. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Förändrad tidpunkt för fastställande av Strategisk plan 
med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 
Dnr: KLF 2020/368 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Strategisk plan med budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023 fastställs efter juni månads utgång. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till styrelsen och nämnderna att 
påbörja anpassningen av sin verksamhet för att hålla den av 
kommunfullmäktige tilldelade budgetramen för 2021-2022. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter och Lena Svensson (C) avstår från att delta i 
beslutet avseende punkt 2. 

Beskrivning av ärendet 

För att ge styrelsen, nämnderna och förvaltningarna bättre förutsättningar att 
planera, anpassa sin verksamhet samt ställa om ekonomiskt beslutade 
kommunfullmäktige den 6 december 201 8, § 161 , att Strategisk plan med budget 
och flerårsplan ska antas i juni. E fter politisk diskussion finns det i nuläget ingen 
majoritet för att anta Strategisk plan med budget 202 1 och flerårsplan 2022-2023 i 
juni. D ärmed föreslås kommunfullmäktige att fastställa budgeten efter juni månads 
utgång. 

Styrelsen, nämnderna och förvaltningarna måste påbörja anpassningen av 
verksamheten för att hålla den av kommunfullmäktige antagna budgetramen i 
Strategisk plan med budget 2020 och flerårsplan 2021-2022. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Kommundirektören 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 52 

Intern kontroll 2019 - Granskningsrapporter 
Dnr: KLF 2019/562 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner ekonomiavdelningens utvärdering av hur 
kommunens samlade arbete med intern kontroll fungerar. 

Beskrivning av ärendet 

E nligt reglerna för intern kontroll ska samtliga nämnder, i samband med att 
verksamhetsberättelsen är klar, upprätta och lämna in en granskningsrapport för det 
interna kontrollarbetet samt protokollsutdrag till kommunstyrelsen 
(ekonomiavdelningen). Samtliga förvaltningar har upprättat en granskningsrapport 
som har godkänts av respektive nämnd. Sammanfattningsvis kan konstateras att 
granskningsrapporterna är tydliga och att samtliga kontrollmoment angivna i 
internkontrollplanerna har granskats, dock finns vissa utvecklingsområden. 
Ekonomiavdelningen har återkopplat resultatet till respektive förvaltning. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-03-18, § 31, kommunstyrelsen att 
godkänna ekonomiavdelningens utvärdering av hur kommunens samlade arbete 
med intern kontroll fungerar. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 53 

SAM1v1ANTRÄDESPROTOK.Ol.L 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Revidering av placeringsregler för Hässleholms 
kommuns pensionsmedel 
Dnr: KLF 2020/204 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget till placeringsregler 
för pensionsmedelsförvaltning att gälla från och med den 1 oktober 2020. 

Yrkande 

Christer Caesar (KD) yrkar att ordlistan ska kompletteras med de förklaringar som 
framgår under avsnitt 5. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut med Christer Caesars yrkande 
och den av ekonomichefen föreslagna ändringen av punkt 2 i avsnitt 5 under 
proposition och finner det reviderade förslaget bifallet. Ändringen ska föras in i 
förslaget som går upp till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Den 18 november 2013, § 135, gav kommunfullmäktige ett uppdrag till 
kommunstyrelsen / kommunledningsko ntoret att, till näs ta beslut ska tas om ändring 

av placeringsregler, utreda möjligheten att under avsnittet om E tisk hänsyn 
komplettera med att kommunen ska undvika placeringar i företag som har sin 
huvudsakliga verksamhet inom den koldioxidintensiva kol-, olje- och gasindustrin. 
Fossiltunga aktieinnehav är inte förenliga med klimatmål Hässleholm, Sverige och 
omvärlden satt upp. 

Ekonomiavdelningen har utrett möjligheten att kommunen ska undvika placeringar 
i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom den koldioxidintensiva kol-, 
olje- och gasindustrin. Resultatet av utredningen har lett till att avsnittet om E tisk 
hänsyn i placeringsreglerna har ersatts med avsnittet Ansvarsfulla placeringar som 
beskriver hur kommunen tillåts placera i företag som bedöms vara långsiktigt 
hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle. Ett hållbart företag ska kunna visa 
ett ansvarsfullt agerande avseende social och miljömässig hänsyn samt ha god 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

affarsetik. Kommunen ska undvika placeringar i bolag som utvinner fossila bränslen 
och placerar istället i företag som har hållbara lösningar på framtidens utmaningar, 
exempelvis energieffektiva produkter och tjänster som leder till minskade utsläpp av 
koldioxid. Företag som kommunen investerar i ska på ett godtagbart sätt följa 
internationella konventioner och överenskommelser om mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljö, mutor och korruption utifrån UN Global Compact, OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag och ILO:s kärnkonventioner. För det fall 
sådana konventioner och överenskommelser i en viss situation inte är tillämpliga, 
ska investeringen ändå bedömas utifrån de principer som anges däri, varvid även 
lokala förhållanden kan beaktas. I avsnittet Ansvarsfulla placeringar framgår även 
vilka företag som kommunen inte tillåter att kapital placeras i. 

I samband med utredningen om ansvarsfulla placeringar har ekonomiavdelningen 
även gjort en översyn av övriga avsnitt i placeringsreglerna med fokus på att 
tydliggöra och förenkla riktlinjerna samt med beaktande av utvecklingen på den 
finansiella marknaden. Förslaget till förändrade placeringsregler har varit på remiss 
hos våra två nuvarande förvaltare, Cliens Kapitalförvaltning AB och Öhmans 
Kapitalförvaltning. 

Med bakgrund till ovanstående föreslår ekonomiavdelningen att riktlinjerna för de 
reviderade placeringsreglerna för Hässleholms kommuns pensionsmedelsförvaltning 
antas och börjar gälla från och med den 1 oktober 2020. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-03-18, § 32, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige b eslutar att anta det reviderade förslaget till placeringsregler 

för pensionsmedelsförvaltning att gälla från och med den 1 oktober 2020. 

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

Sänt till: 
Kommun direktör 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Barn- och utbildningsnämndens begäran om medel för ombyggnad och 
renovering av Linneskolans suterrängvåning avslås. 

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 och Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar sista ordet i punkten 1 ändras till bifalls och att punkt 2 
avslås. 

L ena Sv en sson (C) yrkar bifall till Joachim Fors förslag. 

Omröstning 

O rdförande ställer liggande förslag till beslut mot Joachim Fors yrkande och finner 
liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "D en som vill bifalla liggande förslag till 
beslut röstar ja. D en som vill bifalla Joachim Fors förslag röstar nej." 

7 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 1 plats är tom. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Christer Caesar (KD), Agneta O lsson 
Enochsson (L), Ulf Berggren (SD), Paul Thurn (SD), Susanne Lottsfeldt (SD), Lars 
Johnsson (M). 

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt liggande 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 m 2 per elev vilket fortfarande är väldigt högt sett till riktvärdet på 12 m 2 

(nybyggnation). 

Ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 29 januari 2020, § 5, med avsikten att 
det skulle avgöras slutligt i kommunfullmäktige. Det har dock ansetts att frågan kan 
beslutas slutligt i kommunstyrelsen varför ärendet nu ska avgöras där. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår, 2020-01-29, § 5, 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 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

2020. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

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

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 "Ombyggnation/ renovering idrottshall 
Linneskolan", för att möjliggöra ett iordningställande under 2020. 

Lena Svensson (C) instämmer i Joachim Fors yrkande. 

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

Votering begärs. 

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 (K.D), Agneta Olsson 
E nochsson (L), Hanna N ilsson (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. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
K ommunlednings förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Avtal systemledning, inre befäl Skåne Nordost 
Dnr: RT J 2020/2 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen godkänner nytt avtal för Hässleholms räddningstjänst 
gällande räddningssamverkan med systemledning, inre befal SKNO. 

2. Räddningschefen får i uppdrag att underteckna avtalet. 

Beskrivning av ärendet 

Redan 2014 beslutade räddningscheferna i Skåne Nordost att inleda en utredning 
om behovet av och förutsättningarna för att skapa en gemensam ledningsfunktion 
för övergripande ledning i Skåne nordost. Resultatet av arbetet visade att behovet är 
mycket stort eftersom Skåne Nordost i nuläget har ett Inrebefål (IB) som är en del 
av den gemensamma ledningsnivå 3 funktionen. Det innebär att vid större 
händelser där ledningsnivå 3 engageras som yttrebefal krävs att en annan funktion 
tar inre befalsrollen och tidsfördröjningen blir stor för hjälp till yttre befal som kan 
tvingas inneha två olika roller på skadeplats. Under 2019 gavs därför det slutliga 
uppdraget till en projektgrupp att ta fram en processplan för hur en sådan funktion 
kan sättas i drift samt förslag på avtal för funktionen. 

Under 2019 inträffade sedan den stora skogsbranden benämnd Hästvedabranden i 
Hässleholms kommun. Den externa utredning som genomförde insatsutvärderingen 
av insatsen framförde många slutsatser om behovet av övergripande systemledning i 
Skåne nordost, vilket bekräftade behovet ytterligare. 

Enligt den nationella utredningen (SOU 2018:54) En effektivare kommunal 
räddningstjänst presenterades det som förslag att det ska införas en bestämmelse i 
LSO (2003:778) att kommunerna i sitt ledningssystem ständigt ska upprätthålla 
övergripande ledning av räddningstjänsten. Kommunerna ska därmed ha förmågan 
att dygnet runt utöva övergripande ledning. Den övergripande ledningen ska vid 
samverkan mellan kommuner vara gemensam inom vissa ramar. Proposition för 
förslaget är planerad till den 17 mars och kommunalanslaget till kommunerna i 
Sverige tillförs 45 mnkr från och med 2021 för att stärka övergripande ledning av 
kommunal räddnings tjänst. I MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
definition av systemledning i det nationella projektet ELS (enhetligt ledningssystem) 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAlvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

kan inte en ledningsfunktion på skadeplats anses vara en övergripande 
systemledning. 

I Skåne nordost benämns funktionen som ansvarar för den övergripande ledningen 
för inre befäl. Inre befäl förslås vara en jourberedskap med placering i Kristianstad 
och ska med en anspänningstid på 90 sekunder kunna bemanna arbetsplats i 
larmcentralen. Inre befäl ska utöva systemledning i enlighet med "Styrdokument för 
ledning av räddningsinsats" för räddningstjänsterna i Skåne nordost. Funktionen ska 
bemannas av personal, med lämplig kompetens och erfarenhet, från alla ingående 
kommuner. 

För att genomföra och kunna driftsätta funktionen den 1 april 2020 behövs det ett 
avtal mellan kommunerna för att klargöra ansvar, befogenheter och eventuella 
kostnader för funktionen. 

20 % av tjänsten för enhetschefen för den skadeavhjälpande verksamheten avsätts 
för rollen samt 20 % av en tjänst för brandinspektör på skadeförebyggande 
verksamheten. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-03-18, § 26, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner nytt avtal för Hässleholms räddningstjänst 
gällande räddningssamverkan med systemledning, inre befäl SKNO. 

2. Räddningschefen får i uppdrag att underteckna avtalet. 

Sänt till: 
Räddningschef 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Avgift onödiga automatiska brandlarm 
Dnr: RT J 2020/3 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till Avgift fo'r onödiga automatiska brand/arm att 
gälla från och med den 1 juni 2020, vilket bland annat innebär att kommunstyrelsen 
årligen ska indexuppräkna avgiften. 

Beskrivning av ärendet 

Med onödigt automatiskt brandlarm avses ett aktiverat automatiskt brandlarm 
anslutet till SOS AB (1 12) som sedan i sin tur larmar ut räddningstjänsten på 
utryckning, och där ingen brand eller annan olyckshändelse föreligger. 

2019 var avgiften 5 240 kr för ett automatiskt brandlarm. Räddningstjänsten föreslår 
att avgiften skall höjas i enlighet med arbetskostnadsindex (1,8%). 

Kostnaden blir då istället 5335 kr. 

Indexuppräkning (förändring) 

I den reviderade taxan föreslås det även föras in att kommunstyrelsens arbetsutskott 
årligen ska besluta om att indexuppräkna taxan enligt arbetskostnadsindex. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-03-18, § 27, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till Avgift for oniidiga automatiska 
brand/arm att gälla från och med den 1 juni 2020, vilket bland annat innebär 
att kommunstyrelsen årligen ska indexuppräkna avgiften. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att det ska vara kommunstyrelsen som årligen ska 
indexuppräkna avgiften. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheims yrkande och 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

26 (46) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

finner Lena Wallentheims yrkande bifallet. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Räddningschef 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOU. 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Taxa för tillsynsbesök, tillståndsprövning samt 
godkännande av föreståndare för explosivvara 
Dnr: RT J 2020/5 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till Taxa fo·r till!Jnsbesök, tillståndspro·vning samt 
godkännande av jo"reståndare fo·r explosiv vara att gälla från och med den 1 juni 2020, 
vilket bland annat innebär att kommunstyrelsen årligen ska indexuppräkna avgiften. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar att kommunstyrelsen, och inte kommunstyrelsens 
arbetsutskott, årligen ska indexuppräkna avgiften. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Enligt LSO Qag om skydd mot olyckor) och LBE Qag om brandfarliga och 
explosiva varor) får kommunen ta ut en avgift för tillsynsbesök, tillståndsprövning 
samt godkännande av förestån dare för explosiv vara. För ko mmu n al han dläggning 

gäller allmänt självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3 c § kommunallagen.Avgifterna 
svarar mot kostnaderna (timavgiften) för de tjänster som tillhandahålls. 

Timavgiften har sedan tidigare år baserats på Skåne-Blekinge brandbefålsförenings 
timpris och ska enligt beslutet taget i kommunfullmäktige 2016-08-29 årligen 
justeras utifrån aktuell indexhöjning. Arbetskostnadsindex som ligger till grund för 
Skåne-Blekinge brandbefälsförenings beräkningen av timpris är rekommenderat av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Räddningstjänsten föreslår därför följande avgifter för 2020 utifrån aktuell 
indexhöjning samt åtgärder för att möta den ökande tidsåtgången vid tillsyn enligt 
LSO och/ eller LBE samt vid tillståndsprövningen enlig LBE: 

Kommunstyrelsen 
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Tillsyner enligt LSO och/ eller LBE debiteras enligt följande för 2020 samt med 
jämförelse med prislista för 2019 : 

2020 2019 

Timavgift 995 kr 977 kr 

G rundavgift vid tillsyn enligt LSO alt. LBE 2985 kr 1954 kr 

Grundavgift vid samordnad tillsyn enligt LSO 3483 kr 2443 kr 
och LBE 

Debitering för nedlagda tid vid för- och efterarbete som överstiger dessa förväntade 
tider kvarstår. 

Förändring från tidigare 

Timavgiften reviderades senast år 2019 (då 977 kr/ timme). Nytt timpris i Skåne
Blekinge brandbefålsförenings prislista för år 2020 är 995 kr/ timme. 

Grundavgifter vid tillsyn för normalt för- och efterarbete ändras till 3 timmar för 
tillsyn enligt LSO eller LBE samt ändras till 3,5 timmar för tillsyn enligt LSO och 
LBE. 

Tillstånd enligt LBE samt godkännande av föreståndare för explosiv vara 

T illstånd enligt LBE debiteras enligt de typverksamheter/typhantering som följer 
styrdokumentet för "Taxa tillsynsbesök, tillståndsprövning samt godkännande av 
föreståndare för explosiv vara". I de fall handläggningstid för ärendet överstiger 
den förväntade handläggningstiden eller på annat sätt skiljer från den förväntade 
handläggningstiden för typverksamheten/ typhanteringen sker debitering enligt 
nedlagd handläggningstid a 995 kronor per timme. Debitering sker per påbörjad 
halvtimme. 

Avgift vid tillståndsbeslut enligt LBE samt godkännande av föreståndare för 
explosiv vara baseras på normal handläggningstid för det aktuella ärendet som är 
beroende av verksamheten samt omfattning av hanteringen enligt LBE. 

Förändring från tidigare 
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Vid tillstånd enligt LBE sker en förändring från rörlig debitering för 
tillståndshandläggningen till fasta priser beroende på verksamhet samt 
verksamhetens hantering av brandfarlig och/ eller explosiv vara. Beloppen har 
beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för 
verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av 
ärende som åtgärden avser. 

Kostnaden för tillstånd till hantering av brandfarlig eller explosiva varor förtydligas 
genom detta. Den sökande ges möjlighet att få insyn om den förväntade kostnaden 
för deras sökta tillstånd. Tidigare år har debitering skett enligt nedlagd tid vilket har 
gjort att kostnaderna för tillståndet inte varit tydliga för de sökande. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-03-18, § 28, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till Taxa fa'r tillrynsbesök, tillståndsprövning 
samt godkännande av fa'reståndare fa'r explosiv vara att gälla från och med den 1 
juni 2020, vilket bland annat innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott 
årligen ska indexuppräkna avgiften. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Räddningschef 
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Budget och finansiering av kontaktcenter 
Dnr: KLF 2019/534 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Finansieringsmodellen för kontaktcenter i Hässlehohns kommun antas. 

2. 1,343 miljoner kronor enligt tabell 1 som framgår under beskrivning av 
ärendet i tjänsteskrivelsen, tillskjuts kontaktcenter från kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda kostnader för 2020 

3. Budgeten för 2021 och framåt hänskjuts till budgetberedningen. 

4. Kommundirektören uppdras att inför budgetberedningen till 2021 
förhandla med de kommunala bolagen om förändrade avtal för den 
medborgarservicetjänst som utförs till bolagen. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i andra 
hand yrkar hon avslag på ärendet. 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till Lena Wallentheims yrkande. 

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

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras och finner att det ska avgöras idag. 

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

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

7 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 1 plats är tom. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Christer Caesar (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Ulf Berggren (SD), Paul Thurn (SD), Susanne Lottsfeldt (SD), Lars 
Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Lena Wallentheim (S),Joachim Fors (S) , Irene N ilsson (S), 
Henrik Backlund (S), Lena Svensson (C). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har som mål att ha en samhällsservice av hög kvalitet och att 
öka tillgängligheten. För att nå målet ska ett kontaktcenter med en tillhörande 
verksamhet i de större tätorterna Vinslöv, Vittsjö, Hästveda, Bjärnum, Sösdala och 
Tyringe inrättas i Hässleholms kommun under 2020. 

Inom ramen för projektet att utveckla kontaktcenter har ett förslag till 
finansieringsmodell samt budget för kontaktcenter tagits fram. Förslaget innebär att 
kontaktcenter finansieras genom fast budgetram. För 2020 föreslås kontaktcentret 
finansieras centralt genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 
utöver den budget som finns för nuvarande medborgarserviceenhet. För 2021 
föreslås det ske en budgetväxling från nämnderna till kommunledningsförvaltningen 
för att bekosta kontaktcenter utöver den budget som finns för nuvarande 
medborgarserviceenhet. 

Samtliga nämnder och bolag har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
finansieringsmodell och budget. I det förslag som nämnderna har fått yttra sig kring 
föreslogs det att budgetväxling skulle ske från nämnderna till kontaktcentret redan 
2020. 

Nämnderna framhåller i huvudsak att de är positivt inställda till att ett kontaktcenter 
inrättas med hänsyn till medborgarnyttan men att de inte har möjlighet att stå för 
kostnaden som ett kontaktcenter innebär, på grund av sin ansträngda budget. 
Nämnderna avstyrker generellt förslaget till finansieringsmodell med hänsyn till 
detta. Några nämnder är av uppfattningen att de får stå för en för stor andel i 
förhållande till vad de tror att kontaktcenter ska kunna avlasta dem med, särskilt 
initialt. E tt förslag från någon av nämnderna är att fördelningsmodellen istället för 
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antalet kontakter, baseras på förvaltningens budget i förhållande till förvaltningarnas 
sammanlagda budget. 

Ett par nämnder föreslår i sina yttranden att kontaktcentrets budget för 2020 och 
för 2021 tillskjuts centralt, med hänsyn till redan ansträngt ekonomiskt läge. De är 
av uppfattningen att en budgetväxling inte bör ske förrän tidigast 2022 med 
utvärdering redan 2021. En vanlig synpunkt är att det är svårt att göra 
personalbesparingar då det är många inom förvaltningen som delar på 
medborgarkontakterna. 

Med hänsyn till de yttranden som inkommit och att det bedöms vara svårt att göra 
en budgetväxling under innevarande budgetår har förslaget kring finansiering 
ändrats så att finansieringen under 2020 föreslås ske centralt genom 
kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. Förslaget har också omarbetats med 
lägre bemanning och därmed minskad budget än det ursprungliga förslaget. 
Projektet har alltså sänkt ambitionsnivån och föreslår att kontaktcenter startar i 
något mindre skala. 

I den finansieringsmodell som skickades ut på remiss föreslogs de kommunala 
bolagen få en ökad kostnad för nuvarande växeltjänst utifrån den procentuella 
andelen samtal som medborgarserviceenheten hanterar för bolagens räkning. Två av 
bolagen framför i sina yttranden att de inte anser att deras nuvarande 
ersättningsnivå ska höjas eftersom de inte får någon utökad tjänst. 

Förslaget om ändrad ersättningsnivå från bolagen har ändrats utifrån de inkomna 
synpunkterna. Under 2020 föreslås nuvarande ersättningsnivå kvarstå men föreslås 
omförhandlas inför 2021 eftersom ersättningsnivån från bolagen bedöms låg i 
förhållande till antal ärenden som faktiskt hanteras för bolagens räkning på 
nuvarande medborgarserviceenhet. I förslaget har bolagens kostnad räknats bort 
innan fördelningen sker från nämnderna. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-03-18, § 29, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Finansieringsmodellen för kontaktcenter i Hässleholms kommun antas. 

2. 1,343 miljoner kronor enligt tabell 1 som framgår under beskrivning av 
ärendet i tjänsteskrivelsen, tillskjuts kontaktcenter från kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda kostnader för 2020 
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3. Budgeten för 2021 och framåt hänskjuts till budgetberedningen. 

4. Kommundirektören uppdras att inför budgetberedningen till 2021 
förhandla med de kommunala bolagen om förändrade avtal för den 
medborgarservicetjänst som utförs till bolagen. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras, i andra 
hand yrkar hon på avslag. 

Robin Gustavsson (I<D) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Ordförande ställer först under proposition om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag. 

Ordförande ställer därefter liggande förslag till beslut mot avslagsyrkandet och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder och bolag 
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Förslag till nytt reglemente för brottsförebyggande 
rådet 
Dnr: KLF 2019/572 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta socialnämndens framlagda 
förslag till reglemente för Brottsförebyggande rådet (Brå). 

Beskrivning av ärendet 

Brå har tagit fram ett förslag på nytt reglemente som kan ersätta det tidigare 
reglementet. Förslaget på det nya reglementet har diskuterats och tagits fram av Brå 
gemensamt och har sedan varit på remiss hos berörda nämnder och förvaltningar. 
Kommunledningsförvaltningen har inga synpunkter på förslaget till nytt reglemente 
utan anser att det kan beslutas i befintlig form. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-03-18, § 30, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att anta socialnämndens framlagda förslag till 
reglemente för Brottsförebyggande rådet (Brå). 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Socialförvaltningen 
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Redovisning av obesvarade motioner per 2020-04-30 
Dnr: KLF 2020/216 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Listan över obesvarade motioner äldre än ett år läggs till handlingarna. 

2. Ny tid för besvarande av övriga motioner som är äldre än ett år och inte 
beretts färdigt sätts till den 1 oktober 2020. 

Beskrivning av ärendet 

I 5 kap. 35 § kommunallagen stadgas följande. "En motion eller ett 
medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning." 

Ovannämnda lagrum skulle kunna tolkas så att fullmäktige endast får avskriva en 
motion om fullmäktige inte fattat beslut inom ett år efter det att motionen väcktes. 
Detta är emellertid inte den enda möjligheten att besluta om att avskriva en motion. 
I utredningen "Kommunal demokrati" (huvudbetänkande, SOU 1975:41), som låg 
till grund för införande av denna regel i kommunallagen, står följande (s. 418): 

"Om en motion inte längre är aktuell eller redovisningen av vad som komtnit fram 
under beredningen bedöms tillräcklig med hänsyn till motionens syfte och innehåll, 
kan kommunfullmäktige resp. landstinget besluta att avskriva motionen. Några 
kriterier för att sådant beslut skall kunna fattas uppställs inte. Det ankommer på det 
beslutande organet att avgöra vad som skall ske med motionen. En motion kan 
således avskrivas, även om beredningen enligt styrelsens eller annan nämnds 
uppfattning bör fortsättas eller motionären begär det." 

En förteckning över motioner äldre än ett år som var obesvarade per 2020-02-28 är 
framtagen. Det rör sig om to talt 17 motioner varav fem stycken är från 2019, nio 
från 2018, två motioner från 2017 och en motion från 2016. Av de obesvarade 
motionerna är det fyra motioner där beslutsförslag är framtaget men ännu inte blivit 
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föremål för politisk behandling (februari 2020). Ytterligare fyra av motionerna har 
varit uppe för politisk behandling men blivit återremitterade. 

E n motion, "Motion om Magnarpskolonin", är inte längre aktuell då 
Magnarpskolonin har sålts. Kommunfullmäktige föreslås därför avskriva motionen. 

För motioner äldre än 1 år som inte beretts färdigt föreslås kommunfullmäktige 
besluta att ny tid för besvarande sätts till den 31 oktober 2020. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-03-18, § 33, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Listan över obesvarade motioner äldre än ett år läggs till handlingarna. 

2. Begäran om att motion om Magnarpskolonin, dnr. KLK 2018/86 ska 
avskrivas avslås. 

3. Ny tid för besvarande av övriga motioner som är äldre än ett år och inte 
beretts fårdigt sätts till den 1 oktober 2020. 

Robin Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar avslag på punkt två med motiveringen att alla motioner 
ska behandlas. 

Lena Wallentheim (S) instämmer i Hanna N ilssons yrkande. 

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

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot yrkandet om avslag avseende 
punkt 2 och finner yrkandet om avslag avseende punkt 2 bifallet. 

Sänt till: 
Kanslichef 
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§ 61 

Redovisning av prioriterade insatser för 
bostadsförsörjningen 
Dnr: KLF 2019/237 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning från kommunstyrelsen, Hässlehem, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och 
omsorgsnämnden gällande prioriterade insatser som anges i Riktlinjer för 
bostadsförsörjning i Hässleholms kommun för perioden 2017-2019. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2017-09-25 § 196 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i 
Hässleholms kommun. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska skapa förutsättningar för alla i kommunen 
att leva i goda bostäder och främja att åtgärder förbereds och genomförs för att 
gynna bostadsförsörjningen i kommunen. I riktlinjerna finns prioriterade insatser 
för perioden 201 7 - 2019 där det även framgår vilken nämnd, styrelse eller bolag 
som har huvudansvaret för insatsen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01 -31 § 17 att de prioriterade insatserna ska 
redovisas i kommunfullmäktige senast i december 2019 och ska därutöver 
delredovisas i kommunstyrelsen av respektive nämnd/ bolag senast i augusti 2018 
samt augusti 2019. Vidare beslutade kommunstyrelsen att respektive nämnd, 
styrelse och bolag ansvarar för sina områden och redovisningar. 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2019, § 250, att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelsens och Hässlehems 
redovisningar och uppmanade samtidigt miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden och omsorgsnämnden att inkomma med sina 
redovisningar senast i januari 2020. Redovisningar har nu inkommit från de 
uppräknade nämnderna. Kommunstyrelsens beslut från november 2019 föreslås 
därför kompletteras med förslag om godkännande av även dessa redovisningar. 

E nligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer 
för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. N u 
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gällande riktlinjerna antogs i slutet av förra mandatperioden. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden ansvarar för uppföljningen av riktlinjerna. 

Ärendets tidigare beh.andling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-03-18, § 34, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning från kommunstyrelsen, Hässlehem, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och 
omsorgsnämnden gällande prioriterade insatser som anges i Riktlinjer för 
bostadsförsörjning i Hässleholms kommun för perioden 2017-2019. 

Sänt till: 
Berörda nämnder och bolag 
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Motion om kommunikationsoperatör i fibernätet 
Hässleholm 
Dnr: KLK 2018/496 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Anita Johannesson, vid tiden partilös ledamot av kommunfullmäktige, har väckt en 
motion i vilken hon anför följande. 

Hässleholms kommun har tidigare upphandlat Viaeuropa som 
kommunikationsoperatör för Fibernätet. Enligt upphandlingen skall 
kommunikationsoperatören bekosta den s k "kundnoden" åt Hässleholms kommun. 
Kundnod måste finnas hos varje kund. En kundnod kostar ca 995kr/st och på 7500 
kunder blir det ca 7 ,5 miljoner kronor. Kundnoden har varit en avgörande 
komponent i beräkningen om hur hög kick-back kommunen får, och därmed vilken 
kommunikationsoperatör som vunnit upphandlingen. Viaeuropa har ändå på eget 
bevåg fakturerat invånarna för kund noden och i ett senare skede kallat det för en 
"inkopplingsavgift" utöver den avgift som fullmäktige beslutat. Viaeuropa har ingen 
rätt att på något vis kräva att invånarna skall bekosta denna. Kunden har ingen 
relation med Viaeuropa utan detta sköts av tjänsteleverantörer, och 
tjänsteleverantörerna tar redan ut en inkopplingsavgift när kunden väljer tjänst. 

Med stöd av det sålunda anförda yrkar motionären följande. 

1) Att i första hand kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tydligt 
uppmana Viaeuropa att omedelbart upphöra med denna otillåtna fakturering och 
återbetala till samtliga kunder. 

2) Att i andra hand om inte Viaeuropa följer uppmaningen, häva avtalet med 
Viaeuropa, och utlysa en ny upphandling. 

Motionen har remitterats till fiberavdelningen som i yttrande anfört bland annat 
följande. Under 2017 debiterades kunder 995 kr från ViaEuropa enligt det avtal som 
gällde då. Under ingen tid har ViaEuropa haft eget avtal med slutkund. Kunder har 
varit upplysta om kostnaden på 995 kr och alla har betalat. Diskussionerna om 
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denna kostnad har uppkommit under hösten 2017 då kunder ifrågasatt kostnaden. 
ViaEuropa har under 2018 inte debiterat några kunder några terminaler. 

Av uppgifter inhämtade underhand framgår att enligt det tidigare gällande avtalet 
mellan kommunen och ViaEuropa hade bolaget rätt att debitera kund 995 kr per 
kundnod. Denna rätt föreligger inte enligt det senare tecknade avtalet. 

Bedömning 
Eoligt det tidigare gällande avtalet hade således ViaEuropa rätt att debitera kund 
995 kr per kundnod. Faktureringen var alltså inte o tillåten. Det saknas därför grund 
för att vidta de åtgärder som motionären påyrkar och motionen bör därmed avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-03-18, § 35, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sänt till: 
K.ommunledningsförvaltningen 
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Kommuninvest Föreningsstämma 2020 
Dnr: KLF 2020/123 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner följande instruktion till ombudet. 

Föreliggande förslag till beslut i följande frågor godkänns. 

Fastställande av stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening 

Fastställande av plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och 
beslutsordning 

Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag 

Avveckling av förlagslån 

Beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av resultaträkning och 
balansräkning 

Beslut avseende föreningen och koncernen om dispositioner beträffande 
föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt förslaget i 
förvaltnings berättelsen 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

Fastställande av arvoden till styrelsen 

Fastställande av arvoden för valberedningen i föreningen 

Fastställande av arvoden till revisorerna 

Fastställande av arvoden till lekmannarevisorerna 

Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen 

Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningens företag 

Fastställande av arbetsordning för lekmannarevisorerna 

Val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande 
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Val av valberedning i föreningen och dess ordförande och vice ordförande 

Val av lekmannarevisorer 

Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB samt i 
övriga dotterbolag 

Beslut om plats för nästa föreningsstämma 

Arlig insatsskyldighet 

Förslag om bemyndigande att genomföra nyemissioner 

Beskrivning av ärendet 

Kommuninvest ekonomisk förening håller ordinarie föreningsstämma torsdagen 
den 16 april 2020 klockan 16.00. Av kallelsen framgår följande. Stämman kommer 
att hållas över internet i ett digitalt mötesformat. Alla medlemmar kommer att 
kunna tillvarata sina intressen i detta digitala format. Fysisk närvaro är varken 
nödvändig eller önskvärd. Om någon ändå önskar närvara fysiskt kommer det att 
vara möjligt på Clarion Post Hotell, Drottningtorget 10, Göteborg. 

Inför stämman föreslås ovanstående instruktion till ombudet Lars Johnsson (M) 
och hans ersättare Lena Svensson (C) 

Sänt till: 
Ombud med ersättare 
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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 föregående möte blev inställt. 
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Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2020/221-2 
Tillväxtavdelningen - Utbetalning av tätorts bidrag verksamhetsåret 2020. 

KLF 2020/246-1 
Avdelningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling -
Delegationsprotokoll avseende anställningar januari-februari 2020. 

KLF 2020/86-2 
Kommunarkivet - Informationshanteringsplan för kommunlednings förvaltningen. 

RTJ 2020/6-1 
Räddningstjänsten - Anmälan av delegationsbeslut avseende tillsyn och 
förelägganden enligt LSO / LBE, sotningar samt brandskyddskontroller under 
februari 2020. 

Protokoll 
Kommunstyrelsens utsk. för arbetsmarknad och kompetensutveckling 2020-02-19 
Kommunstyrelsens utsk. för arbetsmarknad och kompetensutveckling 2020-03-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

45 (46) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 66 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2020/94-3 
Kommunledningsförvaltningen - Interna kontrollplaner 2020 samt risk- och 
väsentlighetsanalyser. 

KLF 2020/15 
Ekonomiavdelningen - Utvärdering av placeringsverksamheten 2019. 

KLF 2020-17 
Totalrapport för kapitalförvaltningen per den 29 februari 2020. 

KLF 2020-13 
Totalrapport för kapitalförvaltningen per den 31 januari 2020. 

KLF 2020-14 
Omsorgsnämnden - Bokslutshandlingar per den 31 december 2019 från 
omsorgsnämnden. 

KLF 2020/318-1 
Västra Göinge Hembygdsförening - Meddelandet till kommunstyrelsen om att 
bestämmelsen om att J-Iässleholms kommun utser ledamöter till styrelsen har 
upphävts. 

KLF 2020/255-1 
Länsstyrelsen Skåne - Inspektion av överförmyndarverksamhet i H ässleholms 
kommun 

KLF 2020-21 
Tackkort från invigningen av Sis ungdomshem Hässleholm. 

Protokoll 
K.ommunledningsförvaltningens förvaltningssamverkan 2020-03-12 

Kommunstyrelsen 

Justering 
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