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Sammanträdesdatum 
2020-04-29 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 67 

Ny brandstation Sösdala - behov av ytterligare finansiering § 68 

Revidering av tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF § 69 

Atgärdsprogram för arbetet med försörjningsstöd och § 70 
kompetensutveckling 

överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken § 71 

Ekonomisk helhetsbild -Ungdomens Hus § 72 

Socialnämndens hemställan om komplettering av budget 2020 § 73 

Ansökan om medel för att riva byggnader samt anlägga en tillfällig § 74 
parkeringsplats vid Godsmagasinsområdet 

Motion om att skapa en torglekplats § 75 

Förlängd utredningstid avseende pågående uppdrag § 76 

Uppdrag avseende utredning om anordnande av ny ridanläggning § 77 

Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om § 78 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid LBS kreativa Gymnasiet Kristianstad 
kommun - 2020:1061 

Ansökan från Perstorp AB om godkännande som huvudman för en § 79 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Perstorp 
Tekniska Gymnasium i Perstorps kommun - 2020:415 

Årsstämma 2020 i Kommunassurans Syd Försäkrings AB § 80 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 81 

Anmälan av delegationsbeslut § 82 

övriga anmälningar § 83 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 67 

SAM1YIANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör, Bengt-Arne Persson, informerar om diverse händelser i 
förvaltning och lämnar därefter över ordet till informationssäkerhetsansvarig Calle 
Alm och säkerhetssamordnare Kajsa Hermansson för en uppdatering avseende 
pandemin. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Ny brandstation Sösdala - behov av ytterligare 
finansiering 
Dnr: KLF 2020/287 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 3,315 miljoner kronor för 
Ny brandstation i Sösdala genom att beloppet arbetas in år 2021 i Strategisk 
plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

2. Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Beskrivning av ärendet 

För att uppfylla fastställda responstider i kommunens handlingsprogram för 
räddning och säkerhet är räddningstjänsten beroende av en brandstyrka med fem 
man i ständig beredskap placerad i Sösdala. De gånger beredskapen om fem man 
inte kan täckas av RiB-anställd personal i Sösdala behövs en möjlighet att kunna 
placera brandmän på stationen i Sösdala, vilket kräver logement ochkontorsplats. 

Stationen i Sösdala bemannas normalt av brandmän i beredskap, det vill säga de är 
på annan plats i Sösdala (hemmet, ordinarie arbetsplats etc.). Vid larm beger de sig 
till brandstationen för att klä om till larmställ och rycka ut med brandfordonen. På 
stationen kommer också utbildningar och övningar att hållas, både teori och praktik. 
Avancerade praktiska övningar hålls i Hässleholm eller på annanort. 

Tekniska förvaltningen har infordrat anbud för entreprenadarbetena som en 
totalentreprenad för Ny brandstation i Sösdala. Inkomna anbud har sammanställts 
och utvärderats och den lägstaanbudssumman uppgår till 12 970 000 kr. Totala 
projektkostnaden uppgår till 16 315 000 kr inklusive infrastrukturåtgärder på 
950 000 kr. Tilldelad investeringsbudget uppgår till 13 000 000 kr vilket överstiger 
projektbudgeten med 3 315 000 kr. Utformningen av brandstationen framgår av 
bifogade handlingar. 

Med anledning av ovanstående föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen att 
tillföra ytterligare budgetmedel på 3 315 tkr år 2021. 

Ekonomiska konsekvenser enligt tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Joste~ 
Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

H""ssl holms 
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Kommunstyre/sen 

Totala projektkostnaden uppgår till 16 315 000 kr inklusive infrastrukturåtgärder på 
950 000 kr. Tilldelad investeringsbudget uppgår till 13 000 000 kr vilket överstiger 
projektbudgeten med 3 315 000 kr. Det innebär ett ökat finansierings behov år 2021 
på 3 315 000 kr. 

I anbuds förfrågningen har det inarbetats inventarier för verksamhetens behov till en 
kostnad av 105 000 kr som kommer att finansieras ur räddnings tjänstens 
investerings budget. 

Ekonomiavdelningens bedömning 

Ekonomiavdelningen föreslår att det utökade investeringsbehovet på 3,315 mnkr 
för Ny brandstation i Sösdala tillförs tekniska nämnden genom att 3,315 mnkr 
arbetas in år 2021 i Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 
Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-04-17, § 44, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 3,315 miljoner kronor för 
Ny brandstation i Sösdala genom att beloppet arbetas in år 2021 i Strategisk 
plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

2. Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
Räddnings tjänsten 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 69 

Revidering av tillämpningsanvisningar för OPF-KL och 
PBF 
Dnr: KLF 2020/267 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget på reviderade tillämpningsanvisningar till gällande 
avtal (OPF-KL18 och PBF) avseende bestämmelser om omställningsstöd, pension 
och avgångsförmån för förtroendevalda. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2019-05-27 reviderade bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande 
bilaga, med giltighet från 1 januari 2019. Avtalet gäller för förtroendevald som 
tidigare omfattats av OPF-KL eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare 
omfattats av äldre pensionsavtal i kommunen. 

OPF-KL18 innehåller reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. 

Pensionsmyndigheten (kommunstyrelsen) är ansvarig för att det tas fram och 
fastställs tillämpningsanvisningar för den praktiska hanteringen av 
omställningsstöden. För att förtydliga och underlätta för berörda förtroendevalda 
innehåller tillämpningsanvisningarna också tydliga beskrivningar och anvisningar till 
pensions bestämmelserna och avgångsförmånerna i tidigare avtal. 

Nuvarande tillämpningsanvisningar behöver revideras för att matcha gällande 
pensionsavtal (OPF-KL18). Det finns inga övergångsbestämmelser mellan de båda 
avtalen, vilket gör att benämningen OPF-KL även fortsättningsvis kommer att 
användas . 

Samtliga föreslagna ändringar finns i bifogad bilaga. Nedan redovisas de mest 
framträdande ändringar som bör göras för att tillämpningsanvisningarna ska vara 
uppdaterade mot gällande pensionsavtal samt lokala förutsättningar för 
Hässleholms kommun: 

✓ Åldern 65 år som begränsning är borttagen i OPF-KL18 och är 
genomgående ersatt med hänvisning till 32 a § LAS angiven ålder. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

✓ Åldersangivelse i OPF-KL med koppling till tidigaste uttag från allmän 
pension har ersatts med skrivningen "betalas ut tidigast från den tidigaste 
uttags åldern för allmän pension". 

✓ Hässleholms kommun har numera tillgång till KPA:s tilläggstjänst Politiker 
Plus, vilket innebär att kommunens förtroendevalda har möjlighet att via 
mejl eller telefon få information om och svar på frågor gällande sina egna 
pensionsförmåner. Denna möjlighet fanns inte tidigare. 

Ekonomiska konsekvenser 

Genom att revidera tillämpningsanvisningarna för OPF-KL och PBF säkerställer 
Hässleholms kommun att tillämpningsanvisningarna följer kommunens gällande 
pensionsavtal för förtroendevalda och undviker därmed felaktig hantering, som kan 
leda till ekonomiska konsekvenser. 

Ärendets tidigare behandling 
Personalutskottet föreslår, 2020-03-19, § 9, kommunstyrelsen att anta förslaget på 
reviderade tillämpningsanvisningar till gällande avtal (OPF-KL18 och PBF) 
avseende bestämmelser om omställningsstöd, pension och avgångsförmån för 
förtroendevalda. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Personalchef 
HR-specialist Karin Wendt 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 70 

Åtgärdsprogram för arbetet med försörjningsstöd och 
kompetensutveckling 
Dnr KLF 2020/208 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att åtgärdsprogrammets aktiviteter i kolumnen 
"Aktivitet" ska genomföras. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) och Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till utskottets förslag 
till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling och 
socialnämndens arbetsutskott har gemensamt tagit fram ett åtgärdsprogram på elva 
punkter (punktsprogram Hässleholm). 

Atgärdsprogrammet har arbetats fram av båda parter. Till grund ligger ett antal 
synpunkter och tjänsteskrivelser från respektive nämnd och utskott. 

Programmet skall ses som en tydlig vägvisning i hur arbetet med 
kompetensutveckling och arbetsförberedande åtgärder i kombination med 
försörjningsstöd skall hanteras. 

Atgärdsprogrammets grundtanke och syfte är att det ska leda till självförsörjning, 
vilket gynnar såväl klienten som kommunen. Ett tydligt fokus på arbete och vägen 
dit samt möjligheten till individanpassade lösningar innebär att individuella såväl 
som verksamhetsmässiga mål kan uppfyllas. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling föreslår, 
2020-04-15, § 20, kommunstyrelsen att åtgärdsprogrammets aktiviteter i kolumnen 
"Aktivitet" ska genomföras . 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen/ arbetsmarknad och kompetensutveckling 
Socialnämnden/ socialförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~t 
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§ 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken 
Dnr: KLF 2020/253 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i Skåne län, 
under förutsättning att länsstyrelsens tillståndsbeslut med diarienummer 551 -38524-
2018 vinner laga kraft, hemställa om att länsstyrelsen överlåter den operativa 
tillsynen enligt miljöbalken över Svevia AB på fastigheten Röinge 42:1 till 
Hässleholms kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 26 februari 
2020, § 29, att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen i Skåne län, under förutsättning 
att länsstyrelsens tillstånds beslut med diarienummer 551-38524-2018 vinner laga 
kraft, hemställa om att länsstyrelsen överlåter den operativa tillsynen enligt 
miljöbalken över Svevia AB på fastigheten Röinge 42:1 till Hässleholms kommun. 

Av utredningen i ärendet framgår i huvudsak följande. Svevia AB har den 30 januari 
2020 beviljats tillstånd för tillverkning av högst 30 000 ton bitumenprodukter, 
bindemedelsemulsioner och bindemedels blandningar per år genom enbart 
fysikaliska processer, samt förbrukning av högst 450 ton organiska lösningsmedel 
per år. Kommunen har sedan tidigare tillsynen över verksamheten, då den omfattats 
av anmälningsplikt. Miljö- och stads byggnadsnämnden finner det lämpligt att 
nämnden även fortsättningsvis utövar den tillsyn som redan bedrivits under flera år. 
Nämnden har resurser, kompetens och erfarenhet av tillsynen och befinner sig nära 
geografiskt sett. Vidare slipper verksamheten byta tillsynsmyndighet. Kommunen 
som tillsynsmyndighet säkerställer också en likvärdig tillsyn för kommunens olika 
miljöfarliga verksamheter. Kvaliteten på tillsynen torde vara densamma oavsett om 
den utövas av kommun eller länsstyrelse. Kommunen har dock fördelen av flerårig 
erfarenhet av verksamheten, samt lokalkännedom och korta geografiska avstånd. 

Under hand har följande information inhämtats från nämnden. Bolaget har tidigare 
inte ansetts ha tillståndspliktig verksamhet, utan endast anmälningspliktig sådan. 
Efter övervägande har dock nämnden kommit fram till att den är tillståndspliktig 
och uppmanat företaget att söka tillstånd hos länsstyrelsen, vilket också skett. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-04-17, § 39, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i Skåne län, under förutsättning 
att länsstyrelsens tillstånds beslut med diarienummer 551 -38524-2018 vinner laga 
kraft, hemställa om att länsstyrelsen överlåter den operativa tillsynen enligt 
miljöbalken över Svevia AB på fastigheten Röinge 42:1 till Hässleholms kommun. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Länsstyrelsen Skåne 

Kommunstyrelsen 

Justering 

5 '!V 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 72 

Ekonomisk helhetsbild - Ungdomens Hus 
Dnr: KLF 2020/300 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Redovisningen godkänns. 

2. Att redovisningen remitteras till styrgruppen/Ungdomens hus för vidare 
politisk beredning. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Socialdemokraternas ledamöter samt Lena Svensson (C) och Björn Widmark (FV) 
medges lämna följande gemensamma protokollsanteckning: 

"Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkets Väl väljer att inte delta i punkt 2 
som gäller att redovisningen remitteras till styrgruppen/Ungdomens hus för vidare 
politisk beredning. 

I dagsläget säger vi nej till att starta upp ett nytt Ungdomens Hus med tanke på det 
ekonomiska läget kommunen befinner sig i. Vi kan konstatera att man gjort tuffa 
besparingar inom Kultur- och fritidssektorn som vi sagt nej till. Bland annat har 
man halverat budgeten till Mötesplats Ljungdala och enligt utredningen har det inte 
varit aktuellt att den skulle ingå i det nya Ungdomens Hus. 

Vi ställer oss också väldigt frågande till hur man ska kunna starta upp fritidsgårdar i 
kransorterna med den budget nämnden hanterar. Att nu starta upp en ny 
verksamhet när man inte har ekonomi att driva de befintliga är inte något vi i 
dagsläget ställer upp på." 

Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet är positiva till ett framtida Ungdomens Hus. Dock ej på bekostnad 
av vår befintliga ungdomsverksamhet, Fritidsgårdarna, Markan och Mötesplats 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes , 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Ljungdala, som redan nu kämpar under besparingar. När dessa verksamheters 
resurser säkrats och återställts, kan vi gå vidare med ett Ungdomens Hus." 

Yrkande 

Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar att andra punkten i arbetsutskottets förslag till 
beslut ska ändras och få följande lydelse: "Att redovisningen remitteras till 
styrgruppen/Ungdomens hus för vidare politisk beredning." 

Hanna Nilsson (SD), Robin Gustavsson (KD) och Karin Axelsson (M) instämmer i 
Agneta Olsson Enochssons yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer först första punkten i arbetsutskottets förslag till beslut under 
proposition och finner punkten bifallen. Ordförande ställer därefter arbetsutskottets 
förslag avseende andra punkten mot Agnetas Olsson Enochssons förslag och finner 
Agneta Olsson Enochssons förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2019, §263, att kultur- och 
fritidsnämnden ska, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 24 
september 2018, §166, komplettera utredningen med redovisning av en 
ekonomisk helhetsbild för respektive lokalalternativ (exkl. alternativet 
Kyrkskolan) samt ta fram ett beslutsförslag där lokalalternativen är 
prioriterade. Redovisningen ska presenteras till kommunstyrelsen senast 
den 30 april 2020. 

Kultur och fritidsnämnden har den 27 februari 2020, §19, beslutat om en 
prioritering av lokalalternativen samt godkänt redovisningen av den 
ekonomiska helhetsbilden. Detta finns presenterat i kultur- och 
fritidsnämndens tjänsteskrivelse, bilaga 1. 

Ekonomiavdelningen har inget att erinra mot den redovisade ekonomiska 
helhets bilden. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-04-17, § 40, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Redovisningen godkänns. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

2. Redovisningen överlämnas till budgetberedningen 2021 för vidare 
behandling. 

Lena Wallentheim (S) deltar ej i beslutet avseende punkt 2. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 73 

Socialnämndens hemställan om komplettering av 
budget 2020 
Dnr: KLF 2020/252 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att under rådande ekonomiska förutsättningar samt 
med hänvisning till det pågående uppdrag som finns om ny förvaltningsorganisation 
med inriktning på arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor, vuxenutbildning och 
ekonomiskt bistånd avslå socialnämndens hemställan om 33 miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 

Inför budgetdagen som skulle varit den 24 mars skulle respektive nämnd ha 
fattat beslut om förslag till åtgärder samt beskrivit konsekvenser för att hålla 
den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen för åren 2021-2022. 

Socialförvaltningen har tagit fram detta och redovisar i bifogad bilaga 1, 
Ekonomiska förutsättningar för socialförvaltningen 2020-2022, bland annat en 
prognos för 2020. I denna liksom i prognosen för 2021 -2022 föreligger ett 
flertal osäkerhetsfaktorer och det redovisas jämte olika scenarier. Samtidigt 
redovisas ett antal förslag till åtgärder som förvaltningen ska återkomma med 
till nämnden efter närmare utredningar och riskbedöm.ningar. 

Följande scenarier presenteras i bilaga 1 avseende prognos för 2020: 

Socialnämnden har vid prognosen per 29 februari 2020 gjort bedömningen att 
budgetavvikelsen för 2020 kommer att uppgå till -37,6 mnkr. 

Socialnämnden beslutade den 25 februari 2020, §10, att hemställa hos 
kommunstyrelsen om komplettering av budget 2020 med 20 mnkr. 

Ekonomiavdelningen har varit i kontakt med socialförvaltningen efter att 
socialnämnden beslutat om de 20 mnkr och fått veta att socialnämnden den 23 mars 
fattade beslut om att hemställa om ytterligare 13 mnkr, se bilaga 2. Nämnden önskar 
att detta ska behandlas samtidigt som det beslut nämnden fattade den 25 februari 
om att hemställa om 20 mnkr. Totalt hemställer socialnämnden om 33 mnkr. 
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Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-04-17, § 43, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att under rådande ekonomiska förutsättningar samt 
med hänvisning till det pågående uppdrag som finns om ny 
förvaltningsorganisation med inriktning på arbetsmarknadsfrågor, 
integrationsfrågor, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd avslå socialnämndens 
hemställan om 33 miljoner kronor. 

Sänt till: 
Socialnämnden 
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§ 74 

Ansökan om medel för att riva byggnader samt 
anlägga en tillfällig parkeringsplats vid 
Godsmagasinsområdet 
Dnr: KLF 2020/290 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Tekniska nämndens driftbudget tillförs 2,25 miljoner kronor år 2020 för att 
genomföra rivning av Hjortska magasinet och Gula villan på 
Godsmagasinsområdet samt rivning av Möbelfabriken i Bjärnum. 

2. Rivningskostnaden på totalt 2,25 miljoner kronor finansieras från 
försäkringsåterbäringen som Hässleholms kommun erhållit från 
Kommunassurans Syd avseende branden på Godsmagasinet, Götagatan 8. 

3. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 1,0 miljoner kronor år 2020 
för att anlägga en tillfallig parkeringsplats på Godsmagasinsområdet med 
plats för 228 bilar. 

4. Investeringsutgiften på 1,0 miljoner kronor för att anlägga en tillfallig 
parkeringsplats på Godsmagasinsområdet finanserias genom att 1,0 
miljoner kronor omdisponeras år 2020 från investeringsprojekt Ombyggnad 
ventilation och renovering HTS till Tillfallig parkeringsplats vid 
Godsmagasinsområdet. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

5. För investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering HTS ska 
1,0 miljoner kronor arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget år 
2021. Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

6. Tekniska nämndens driftbudget tillförs 1,0 miljoner kronor år 2020 för att 
iordningställa och ta bort Godsmagasinets byggnadsfundament. 

7. Rivningskostnaden på 1,0 miljoner kronor för Godsmagasinets 
byggnadsfundament finansieras från försäkringsåterbäringen som 
Hässleholms kommun erhållit från Kommunassurans Syd avseende branden 
på Godsmagasinet, Götagatan 8. 
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Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter och Lena Svensson (C) avstår från att delta i 
beslutet avseende punkterna 3-5. 

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

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

Agneta Olsson Enochsson (L), Robin Gustavsson (KD) och Ulf Berggren (SD) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Rivningar 
Hässleholms kommun är i behov av att riva ett antal byggnader i kommunal ägo. 
Byggnaderna är i dåligt skick och är inte lämpliga att säljas eller renoveras. Därmed 
anses rivning vara ett lämpligt tillvägagångssätt. 2019 beslutade tekniska nämnden 
om att riva ett antal byggnader 2019 samt en byggnad 2020, se bilaga 1. Dessa 
rivningar finansieras med tilldelad rivningsbudget som för närvarande uppgår till 
500 tkr. Dessa byggnader är fortfarande aktuella för rivning, men tekniska 
förvaltningen önskar att riva ytterligare byggnader. 

Från 2019 återstår 312 tkr av rivningsbudgeten. Överskottet har tekniska nämnden 
önskat att få med sig till 2020 i över- och underskottshanteringen. Utöver detta 
erhöll tekniska nämnden 500 tkr för att riva byggnader på Bjärnum 3:12 och 
Bjärnum 3:147 enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 november 2018, § 121. 
Av dessa återstår 450 tkr. Enligt framtagen offert beräknas byggnaderna kosta 730 
tkr att riva. Bland annat har entreprenören hittat en oljepanna nergrävd i marken 
vilket medför saneringskostnader. Totala rivningskostnaden för Bjärnum 3:12 och 
3:147 beräknas uppgå till 780 tkr. Detta är utöver budget, vilket innebär att 280 tkr 
från rivnings budgeten 2020 kommer att används för att riva byggnaderna på 
Bjärnum3:12 och Bjärnum 3:147. 

Under 2020 vill tekniska förvaltningen utöver redan beslutade byggnader riva 
"Möbelfabriken i Bjärnum" och "Gula Villan". Gula villan ligger bredvidHjortska 
magasinet, som är en av de byggnader som redan har beslut från 2019 att rivas. För 
dessa tre objekt har tekniska förvaltningen beställt en materialinventering som är 
nödvändig innan rivning genomförs. Dessa beräknas vara klara under v.16, 2020. 
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Kostnaden för materielinvestering beräknas bli ca 110 tkr totalt och får finansieras 
med 2020 års rivningsbudget. 

Beräkningar 
Genom att jämföra med olika objekt som rivits i kommunen under åren 2018-2019 
uppskattas en rivning kosta mellan 1 000-2 000 kr/kvm. Totalt har sju olika objekt 
jämförts. Objekt som kostar cirka 1 000 kr/kvm att riva har enkla konstruktioner 
utan miljöfarliga material. Rivningen försvåras inte heller av närliggande byggnader, 
tät växlighet eller övriga förhållanden på fastigheten som fördyrar rivningen. De 
dyrare rivningarna består ofta av en stor del miljöfarliga avfall och det har även 
bedrivits miljöfarlig verksamhet på fastigheten. Med hjälp av detta nyckeltal har 
rivningskostnaden uppskattats för de objekt som förvaltningen önskar att riva. 

Möbelfabriken i Bjärnum 
Möbelfabriken i Bjärnum, se bilaga 2: Total byggnadsyta är ca 1 000 kvm. 
Huvudbyggnaden består av trädfasad och komplementbyggnad består av tegel. 
Huvudbyggnaden är byggd i tre våningar och har eternitplattor i taket. Detta 
försvårar och fördyrar rivningen. Vidare är vegetationen tät på fastigheten. 
Kostnaden uppskattas till cirka 1 500 kr/kvm, vilket innebär en kostnad om 1 500 
tkr. Byggnaden är möjlig att rivas omgående. Byggnaden bör rivas då den är i så 
dåligt skick att den kan utgöra fara för den som vistas i byggnaden. Byggnaden har 
spärrats av med stängsel, detta är dock ingen garanti på att obehöriga inte kommer 
in i byggnaden ändå. Ett annat skäl för rivningen är byggnadens oestetiska intryck. 

Hjortska magasinet och Gula villan 
Hjortska magasinet och Gula villan, se bilaga 3, är tillsammans cirka 650 kvm i 
byggnadsyta. Dessa bör inte ha några speciellt fördyrande omständigheter, 
förutom en fjärrvärmecentral i Gula villans källare. Kostnaden uppskattas till 1 000 
kr/kvm med ett risktillägg på 15 procent. Kostnaden uppskattas därmed till 750 tkr. 
Hjortska magasinet kan rivas omgående. Gula villan har hyresgäster idag, två 
lägenheter är utflyttade, och två lägenheter har hyresgäster. Dessa beräknas flytta ut 
under våren och sommaren. Byggnaden kan troligtvis rivas efter sommaren då alla 
hyresgäster förväntas vara utflyttade då. Hjortska magasinet bör rivas då den ligger 
väldigt nära spårområdet. Rivningens syfte är att förhindra ytterligare en 
brandolycka likt branden i Godsmagasinet sommaren 2019 som stoppade 
tågtrafiken under en längre tid och orsakade betydande ekonomiska skador för 
samhället. Gula villan bör rivas då den är i så dåligt skick att en renovering inte är 
lönsam och därmed förhindra att byggnaden lämnas outnyttjad och förfaller under 
en längre tid. 

Ett annat syfte med att riva dessa byggnader är för att ytan kommer behöva 
användas för tillfälliga parkeringsplatser. Flertalet parkeringsplatser kommer bli 
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otillgängliga från och med hösten 2020, belägna vid kontorsbyggnaderna i området 
Norra station. Detta på grund av nybyggnation i området. För att underlätta 
situationen planeras tillfälliga parkeringsplatser på området vid dessa byggnader. 
För att kunna anlägga parkeringarna behöver byggnaderna rivas omgående. 

Rivningskostnaderna för ovan beskrivna byggnader ryms inte inom befintlig 
rivningsbudget och därmed har tekniska nämnden ett finansieringsbehov på 2 250 
tkr för att riva Möbelfabriken i Bjärnum, Hjortska magasinet och Gula villan. 
Därtill tillkommer kostnader för materialinventering. Tekniska nämnden föreslår att 
kommunstyrelsen avsätter budgetmedel på 2 250 tkr för att riva byggnaderna. 

Tillfällig parkeringsplats vid Godsmagasinsområdet 

Hibab planerar att bygga ny kontors byggnad på fastigheten Verkstaden 9. Med 
anledning av detta kommer samtliga parkeringar på fastigheterna Verkstaden 6 och 9 
att vara otillgängliga från och med hösten 2020. För att lösa parkeringsfrågan 
långsiktigt har Hibab ansökt om en detaljplaneändring vid Verkstaden 6 för att 
anlägga en parkeringsanläggning på flera plan. Dessa parkeringar väntas inte vara 
tillgängliga förrän 2022. 

För att underlätta parkeringssituationen under tiden föreslår tekniska nämnden att 
den tillfälliga parkeringsplatsen, med plats för 228 bilar, anläggs på området där 
Godsmagasinet, Hjortskavillan och Gula villan idag är belägna, se bilaga 4. För att 
kunna anlägga parkeringsplatserna behöver byggnaderna först rivas. Därefter kan 
parkeringar anläggas. Anläggandet av parkeringar innebär åtgärder som 
markberedning, belysning, markeringar, skyltning, gångväg med mera. 

Parkeringen ska inte ses som en långsiktig lösning med hänsyn till kommande 
utveckling av stadsdelen Norden. I dagsläget bör därmed parkeringen utföras i enkel 
standard så att användningen av marken lätt kan anpassas till framtida användning. 
Den beräknade kostnaden uppgår till 1 000 tkr. 

De tillfälliga parkeringsplatserna innebär en oförutsedd kostnad för tekniska 
nämnden som kräver finansiering. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att 
avsätta budgetmedel på 1 000 tkr för parkeringsplatserna. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Inga hyresgäster finns i byggnaderna med undantag av hyresgäster i Gula villan som 
beräknas vara utflyttade till sommaren 2020. 

Barn perspektivet 
Flera av byggnaderna kan utgöra en fara för barn som obehörigt vistas i 
byggnaderna. Trots åtgärder för att förhindra vistelse i byggnaderna kaninte 
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garanteras att obehöriga inte kommer in. Därmed medför en rivning av byggnader 
ökad säkerhet för barn (och vuxna) som vistas i och omkring byggnaderna. 

Miljökonsekvenser 
Eventuellt miljöfarligt material i byggnaderna tas hand om och hanteras enligt 
gällande reglementen. 

Ekonomiska konsekvenser enligt tekniska nämnden 
Den beräknade kostnaden för att riva byggnaderna uppgår till 2 250 tkr. Långsiktig 
positiv effekt på driftkostnader då resurser inte behöver läggas på förvaltningen av 
byggnaderna. Den beräknade kostnaden för att anlägga en parkeringsplats vid 
Godsmagasinsområdet uppgår till 1 000 tkr. 

Ekonomiavdelningens bedömning 

Möbelfabriken i Bjärnum, Hjortska magasinet och Gula villan 

Den 20 mars 2020 meddelade Kommunassurans Syd att Hässleholms kommun 
slutreglering avseende branden på Godsmagasinet, Götagatan 8 kommer att uppgå 
till 4 939,1 tkr (se bilaga 5). Ekonomiavdelningen förslår att rivningskostnaden på 
totalt 2 250 tkr för Möbelfabriken i Bjärnum, Hjortska magasinet samt Gula villan 
finansieras av försäkringsåterbäringen 2020. 

Marginell positiv påverkan på driften kommer att ske med anledning av rivningarna, 
vilket kommer att regleras i lokalkostnadsbudgeten. 

Tillfällig parkeringsplats vid Godsmagasinsområdet 
Ekonomiavdelningen föreslår att den tillfälliga parkeringsplatsen på området där 
Godsmagasinet, Hjortskavillan och Gula villan idag är belägna finansieras genom 
att 1,0 mnkr omdisponeras år 2020 från investeringsprojekt Ombyggnad ventilation 
och renovering HTS. Investeringen ska vara anslagstyp 1. Vidare föreslår 
ekonomiavdelningen att 1,0 mnkr arbetas in i tekniska nämndens 
investeringsbudget år 2021 för investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och 
renovering HTS ska. Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Tekniska förvaltningen beräknar den årliga driftkostnaden för skötsel till cirka 38 
tkr. I sedvanlig ordning hanteras detta i samband över- och underskottshanteringen 
då tekniska nämnden har möjlighet att äska om ökade driftkostnader för gjorda 
investeringar med anslagstyp 1. 

Rivning av Godsmagasinets byggnadsfundament 
Under ärendets gång har det tillkommit uppgifter om Godsmagasinet som 
ekonomiavdelningen föreslås beaktas i detta ärende. För att kunna anlägga en 
parkeringsplats på området där Godsmagasinet, Hjortska villan och Gula villan idag 
är belägna krävs att Godsmagasinets byggnads fundament rivs. Kostnaden för att 
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iordningställa och ta bort fundamentet uppskattar tekniska förvaltningen uppgå till 
cirka 1 000 tkr. Dock är beloppet svårbedömt eftersom man idagsläget inte vet om 
det föreligger ett eventuellt saneringsbehov. Enligt tekniska förvaltningen är man 
på gång med att ta markprover men provsvar och kontrollplan kan ta några veckor. 
Därefter görs en utvärdering som kan bli både omfattande och tidskrävande. 
Inledande möte med konsult för framtagande av kontrollplan är den 25 mars 2020. 
Därutöver behövs också möte och dialog med miljö- och 
stads byggnads förvaltningen innan provtagning. 

Ekonomiavdelningen förslår att kostnaden på 1 000 tkr finansieras av 
Godsmagasinets försäkringsåterbäring 2020. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-04-17, § 45, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Tekniska nämndens driftbudget tillförs 2,25 miljoner kronor år 2020 för att 
genomföra rivning av Hjortska magasinet och Gula villan på 
Godsmagasinsområdet samt rivning av Möbelfabriken i Bjärnum. 

2. Rivningskostnaden på totalt 2,25 miljoner kronor finansieras från 
försäkringsåterbäringen som Hässleholms kommun erhållit från 
Kommunassurans Syd avseende branden på Godsmagasinet, Götagatan 8. 

3. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 1,0 miljoner kronor år 2020 
för att anlägga en tillfällig parkeringsplats på Godsmagasinsområdet med 
plats för 228 bilar. 

4. Investeringsutgiften på 1,0 miljoner kronor för att anlägga en tillfällig 
parkeringsplats på Godsmagasinsområdet finanserias genom att 1,0 
miljoner kronor omdisponeras år 2020 från investeringsprojekt 
Ombyggnad ventilation och renovering HTS till Tillfallig parkeringsplats 
vid Godsmagasinsområdet. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

5. För investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering HTS ska 
1,0 miljoner kronor arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget år 
2021. Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

6. Tekniska nämndens driftbudget tillförs 1,0 miljoner kronor år 2020 för att 
iordningställa och ta bort Godsmagasinets byggnadsfundament. 

7. Rivningskostnaden på 1,0 miljoner kronor för Godsmagasinets 
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byggnadsfundament finansieras från försäkringsåterbäringen som 
Hässleholms kommun erhållit från Kommunassurans Syd avseende 
branden på Godsmagasinet, Götagatan 8. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot att ärendet inte återremitteras. 

Lena Wallentheim (S) deltar ej i beslutet avseende punkterna 3-5. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att 
ärendet ska delas upp i två delar, ett gällande parkeringen och ett gällande 
nvmngarna. 

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

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter 
liggande förslag till beslut under proposition och finner det bifallet. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 
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§ 75 

Motion om att skapa en torglekplats 
Dnr: KLF 2019/299 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Per-Ake Purk (V) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken han yrkar att 
det iordningsställs en lekplats på Stortorget i Hässleholm. Som grund för sitt 
yrkande har han anfört följande. 

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande och trygg miljö. Leken är viktig för 
barnets sociala, motoriska och mentala utveckling. Att utomhuslek är 
hälsofrämjande är väldokumenterat. Varierade miljöer tilltalar fantasin och ger olika 
sinnesupplevelser. Det är viktigt att det finns offentliga lekplatser i hela kommunen 
eftersom barn leker i den närmaste omgivningen oavsett om miljön är avsedd för 
lek eller inte. En kommunal lekplats är ett komplement till lekmiljöer på privata 
tomter och bostadsgårdar. Under hela 2000-talet har det diskuterats i alla möjliga 
sammanhang utformningen av Stortorget och dess betydelse för innevånarna. 
Handeln har ofta synpunkter på tillgängligheten och utbudet och många upplever 
torget som dött o trist i vardagen. Detta vill han nu förändra med ett förslag om att 
bygga en spännande och annorlunda lekplats på torget. Något som sticker ut och 
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drar till sig barn och deras familjer till torget för lek och kanske handel. Att skapa en 
attraktion som inte kostar deltagaren eller utnyttjaren pengar har ju visat sig 
attraktivt och önskvärt för torgbesökare i vår stad. Han är helt övertygad om att 
denna lekplats kommer att stimulera handeln vid torget och på gatorna därikring. 
Centrumhandeln kommer att ha stor fördel av att barnfamiljer kommer in till och 
stannar upp vid torget för lek. Om lekplatsen blir attraktiv för barns lek, kommer 
barnen säkert att efterfråga den och på så vis dra med sig föräldrarna in till stan eller 
till torget. I Hässleholm finns idag ett flertal roliga och utmanande lekplatser, även 
om de inte är så många till antalet men den lekplats vi föreslår skiljer sig i sin 
karaktär från de nuvarande, runtom i staden. Därför kommer den också att bli 
attraktiv för besökande barn. Han föreslår att lekplatsen etableras på torgets södra, 
mot den befintliga statyn "Våren" där det redan finns gott om sittplatser. Den kan 
exempel bestå av små hus i trä med öppna dörrlösningar, inga glas i fönster, endast 
fast utrustning, husen är fast förankrade i underlaget, samt en mindre labyrint byggd 
som ett plank. Husen ska vara ca 1,5 - 2 kvm stora och utformade för olika 
funktioner såsom affar, stall, cykelverkstad, cafe, fiskebåt etc, gungor, rutschkanor 
eller dylika lekredskap för motorisk lek finns på andra lekplatser. Meningen är att 
barnen själva ska utforma och skapa sin lek, Inga lösa lekredskap bör finnas 
eftersom det inte ska behövas daglig tillsyn. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden. 

I beslut den 19 december 2019, § 192 föreslog barn- och utbildningsnämnden att 
kommunfullmäktige ska besluta att motionen ska anses besvarad. 

Tekniska nämnden beslutade den 5 december 2019, § 144, att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. I ärendet framgår vidare att tekniska 
förvaltningen ställt sig positiv till motionen "under förutsättning av erforderliga 
medel tilldelas för anläggande och drift". Enligt förslag till utformning av lekplats 
skulle kostnaden för anläggning bli 200 000 - 250 000 kronor och driftskostnaden 
cirka 15 000 kronor/ år. 

Bedömning 
Vare sig barn- och utbildningsnämnden eller tekniska nämnden yrkar på att 
motionen bifalles. Mot den bakgrunden föreslår kommunledningsförvaltningen att 
den avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-04-17, § 46, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot bifallsyrkandet och finner 
liggande förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Förlängd utredningstid avseende pågående uppdrag 
Dnr: KLF 2020/411 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Ny tid för redovisning av pågående uppdrag utfardade av kommunstyrelsen 
fastställs enligt bilaga. 

2. Uppdrag om att ta fram en utvecklingsstrategi för Hässleholms kommun 
dnr KLK 2016/220 återkallas. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet avseende punkt 1. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på punkt 1 och bifall till punkt 2. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om första punkten ska bifallas eller om 
den ska avslås och finner arbetsutskottets förslag till punkt 1 bifallet. 

Han ställer därefter andra punkten under proposition och finner den bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

Till följd av det nya viruset Corona Covid -19 har kommunledningsförvaltningen 
gått upp i stabsläge för att kunna hantera den uppkomna situationen. På grund av 
bland annat detta har delar av verksamheten behövts prioriteras om för att kunna 
hantera den läges bild som nu råder. 

Kommundirektören har från kommunstyrelsen just nu 37 uppdrag att utreda, vissa 
av de uppdragen har kommunstyrelsen i sin tur fått av kommunfullmäktige. För att 
kunna möta de krav på grundlig utredning och kvalite som är i ärendenas karaktär 
behöver därför utredningstiden förlängas för en del av uppdragen. 

En förteckning på de pågående uppdragen där en förlängd utredningstid önskas har 
tagits fram tillsammans med en ny tidsplan enligt bilaga. Det rör sig totalt om 8 

Kommunstyrelsen 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

ärenden som kommundirektören önskar förlängd utredningstid för enligt bilagan 
över förlängd utredningstid pågående uppdrag. 

Ett utredningsuppdrag anses inte längre vara aktuellt för vidare utredning och 
föreslås därför återkallas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-04-17, § 47, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Ny tid för redovisning av pågående uppdrag utfärdade av kommunstyrelsen 
fastställs enligt bilaga. 

2. Uppdrag om att ta fram en utvecklingsstrategi för Hässleholms kommun 
dnr KLK 2016/220 återkallas. 

Bilaga: 
Förteckning över förlängd utredningstid pågående uppdrag samt uppdrag som ska 
återkallas 

Sänt till: 
Kommundirektör 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Säkerhets samordnare 
Omsorgschef 
Personalchef 
Tillväxtchef 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Förlängd utredningstid för pågående uppdrag 

U dra Ärende nr Initierat av 

1 Utredningsuppdrag byggnaderna i Hembygdsparken i KLK 2017/411 KS 2017-03-29, 

Hässleholm 69 
2 Riktlinjer för återvinning/återanvändning av inventarier KLK 2018/291 KF 2018-03-26, 

inom kommunkoncernen 41 

3 Utarbeta en handlingsplan för att säkerställa en robust KLK 2019/177 KS 2019-08-28, 

livsmedelsförsörjning 178 

4 Samordnad måltidsorganisation KLK 2019/283 KS 2019-05-22, 

137 

5 Utredning om anställning av kommunala väktare, KLF 2019/275 KF 2019-09-30, 

ordningsvakter eller annan bevakningspersonal 233 

6 Handlingsplan för jämställdhet i Hässleholms kommun KLF 2019/449 KS 2018-06-13, 

146 pkt. 1 

Försla till n tt datum Övri a kommentarer 
§ KF 2020-10-19, KS 2020-09-30, TF har ärendet klart för politiskt ställningstagande och lämnat till 

KSAU 2020-09-16. TNAU 2020-03-13 för åte[koppling innan beslut. 
§ KS 2020-05-20 Riktlinjerna är reviderade. Upphandlingschefen var på beredning den 

KSAU 2020-05-06 2:a december 2019. Frågan kring TFs upphandlingar kom upp men 

denna fråga har inte med detta uppdrag att göra. Ärendet kan lämnas 
in till niist;i inliimnine-. 

§ Nästa KSAU efter att uppdraget Planen bör gå parallellt med måltidsutredningen eftersom dess 

om "Samordnad resultat påverkar input till planen för robust livsmedelsförsörjning. 

måltidsorganisation" (BUF/OF) har 

beslutats/antagits (förmodligen 

KSAU 2021-01-13, KS 2021-01-27 

KF 2021-01-?) 
--

§ KSAU 2020-10-07 KS Inväntar ny kallelse för redovisning av den samordnade 

2020-10-21 KF kostorganisationen. Det vore önskvärt med följande datum med 

2020--11-23 tanke på ovissheten om hur spridningen av corona utvecklar sig och 
rfärmerl även vår ;irhetshel;istnine- i rlett;i. 

§ KSAU 7/10 Önskvärt med förlängd handläggningstid i och med att samtliga 

KS 21/10 inblandade aktörer (säkerhet, juridik och HR) för tillfället är hårt 

KF 23/11 belastade med arbetet kring Corona. 

§ KS 2020-11-18, KSAU 2020-ll-04 Tidsplanen håller inte då engagemang krävs från förvaltningarna som 

f n har fokus på annat, men även insatser från HR som fått ställa om 

för att arbete med bemanningsfrågor kring Corona. 

Folkhälsostrategen som hade uppdraget har avvecklats. Planen avser 

alltså inte det inre arbetet som arbetsgivare utan 

jämställdhetsarbetet i förvaltningarna gentemot medborgarna. 

8 Kollektivtrafikförsörjning på landsbygden i Hässleholms 

kommun 

KLF 2020/384 KS 2020-03-04, § Delredovisning KSAU 2020-06-10, De senaste veckorna har de effekter som Corona-viruset inneburit för 

9 Bildande av bolagskoncern samt koncernbank 

Uppdrag som ska återkallas 

D--
-;;C
~ 

2019/260 

20 pkt. 2:a 

KS 2019-08-28 

§173 punkt 2, 4 

och 5 

slutredovisning KS 2020-10-21 

KF 2020-11-23, KS 2020-10-21, 

KSAU 2020-10-07 

det lokala näringslivet varit en hög belastning. Dessutom går det för 

tillfället inte att få till några möten med aktörer utifrån som 

uppdraget kräver. 

Arbetsbelastningen under jan-mars har varit mycket hög pga att 

kommunen bytt ekonomisystem from 1 april. Det har inte funnits 

möjlighet att genomföra detta uppdrag samtidigt. Därmed vill vi 



U dra Ärende nr Initierat av Försla till n tt datum Övri a kommentarer 
Uppdrag Arende nr Initierat av Kommentar 

1 Uppdrag att ta fram utvecklingsstrategi för Hässleholms KLK 2016/220 KS 2014-11-19, § Svårt att riktigt se hur strategin ska förhålla sig till styrmodellen. Styrmodellen ses över under 2020. 

kommun 232 Därför önskvärt att avsluta ärendet. 

~ 
~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Uppdrag avseende utredning om anordnande av ny 
ridanläggning 
Dnr KLF 2020/428 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektören uppdras att tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen i samverkan med tekniska förvaltningen och HIBAB 
samt Hässleholms Ridklubb utreda förutsättningarna för att anordna en ny 
ridanläggning åt klubben i området kring Mölleröds kungsgård på 
fastigheten Hässleholm Tormestorp 5:31, skiftet norr om Garnisonen. 

2. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i november månad. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Agneta Olsson Enochsson (L) och Joachim Fors (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Dåvarande fritidsnämnden har tidigare (ärende FF 2018/28) gjort en utredning om 
verksamheten vid Hässleholms Ridklubb. Av den framgår bland annat följande. 
Hässleholms Ridklubb bedriver i första hand ridskoleverksamhet. Föreningen har ca 
350 medlemmar och ca 250 aktivitetstillfållen i veckan. Den erbjuder ridning för 
alla, på olika nivåer och inom olika inriktningar. Föreningen har också verksamhet 
för funktionshindrade. Föreningen har i nuläget den enda ridskolan inom tre mils 
radie. Efterfrågan ökar alltmer och har vuxit mycket de senaste åren. Verksamheten 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

är belägen på Österås sedan 1989. Sedan 2015 har verksamheten ( efter att ett antal 
år innehafts av arrendator) bedrivits i föreningsregi helt på ideell basis. Föreningen 
är idag arbetsgivare, hästägare och sköter allt underhåll av stallbyggnad och hagar. 
De erbjuder sysselsättning till personer inom daglig verksamhet och har samarbete 
med en mängd olika instanser och aktörer. Underhålls behovet av stallet är stort, då 
det idag är omodernt och nedslitet vilket kräver, utöver det arbete som de anställda 
gör, en stor insats av ideellt arbete. Detta för att kunna hålla avgifterna på en rimlig 
nivå för de ridande. Ur arbetsmiljösynpunkt är det tungrott och personalkrävande. 
Dagens ridanläggning står på gamla soptippsmassor och det kryper upp mängder av 
spik, glas och järnskrot i hagarna. Hagar som också är vattensjuka, dels för att det är 
gammal sjömark, men också för att de diken som finns är igensatta längre ner. 
Föreningen har de senaste åren utvecklat en växande och väl strukturerad 
ridskoleverksamhet som sätter Hässleholm på kartan i en region där allt farre 
ridskolor finns kvar. 

Försök har gjorts att få till stånd en förbättring för Hässleholms Ridklubbs 
ridskoleverksamhet på Österås. Av olika anledningar har detta inte lyckats. Det har 
nu istället växt fram tankar på att en ny ridanläggning för Hässleholms Ridklubb 
skulle kunna anläggas på markerna runt Mölleröds kungsgård, norr om Garnisonen. 
På området finns befintliga lokaler som eventuellt skulle kunna byggas om till stall 
och/ eller ridhus. Det finns även mark som skulle kunna användas för beteshagar 
och uteridbanor. Området är vidsträckt och naturskönt och möjligheterna att rida 
på grusvägar och stigar är mycket goda. Kort sagt framstår området som idealiskt 
för ridning. HIBAB, såsom fastighetsägare. har ställt sig positivt till sådan 
verksamhet. 

Mot bakgrund av det ovan sagda bedömer kommunledningsförvaltningen att ett 
uppdrag bör ges till kultur- och fritidsnämnden att närmare utreda möjligheterna 
och lämpligheten att anordna en ridanläggning på ovannämnda område. 
Utredningen ska ske i samverkan med tekniska kontoret och HIBAB samt 
Hässleholms Ridklubb. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det finns grundad anledning att anta att åtminstone delar av kostnaderna för 
anläggningen kan betalas med hjälp av bidrag från Allmänna Arvsfonden. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-04-17, § 48, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Kommundirektören uppdras att tillsammans med kultur- och 

Kommunstyrelsen 
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fritidsfö1-valtningen i samverkan med tekniska förvaltningen och HIBAB 
samt Hässleholms Ridklubb utreda förutsättningarna för att anordna en ny 
ridanläggning åt klubben i området kring Mölleröds kungsgård på 
fastigheten Hässleholm Tormestorp 5:31, skiftet norr om Garnisonen. 

2. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i november månad. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Hässlehohns Industribyggnads AB 
Hässleholms Ridklubb 

Kommunstyrelsen 

Justering 
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Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB 
om godkännande som huvudman för en utökning av 
en befintlig fristående gymnasieskola vid LBS kreativa 
Gymnasiet Kristianstad kommun - 2020:1061 
Dnr: KLF 2020/225 

Beslut 

Hässleholms kommun avstyrker ansökan. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Karin Axelsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L) och Robin Gustavsson (KD) 
yrkar bifall till ordförandeförslaget att tillstyrka ansökan. 

Joachim Fors (S), Hanna Nilsson (SD) och Lena Svensson (C) yrkar att ansökan ska 
avstyrkas. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ansökan ska avstyrkas. 

Beskrivning av ärendet 

Ljud & Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid LBS 

Kreativa Gymnasiet Kristianstad i Kristianstads kommun från och med läsåret 
2021/2022. 

Barn- och utbildningsnämnden har genom beslut den 25 mars 2020, § 42, yttrat sig 
över ansökan. 

Kommunstyrelsen 
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Sänt till: 
Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering 
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2020-04-29 
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Ansökan från Perstorp AB om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola vid Perstorp Tekniska Gymnasium i 
Perstorps kommun - 2020:415 
Dnr: KLF 2020/217 

Beslut 

Hässleholms kommun tillstyrker ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Perstorp AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Perstorp Tekniska 
Gymnasium i Perstorps kommun från och med läsåret 2021/2022. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över ansökan. 

Sänt till: 
Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 80 

Årsstämma 2020 i Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB 
Dnr: KLF 2020/316 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande instruktion till ombudet. 

Instruktion 

Förslag till fastställande av årsredovisning, revisionsberättelse och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport godkänns. 

Förslag till beslut om a) fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning b) disposition av bolagets vinst eller förlust och c. ansvarsfrihet åt 
styrelseledamöterna och verkställande direktören godkänns. 

Förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med 
suppleanter godkänns. 

Följande förslag till beslut godkänns 

- antalet styrelseledamöter 
- val av ordförande och vice ordförande till styrelsen 
-val av försäkringssakkunnig 
-val av övriga ledamöter till styrelsen 
-val av suppleanter till styrelsen 
-fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen 
-val av revisorer och revisorssuppleant 
-val av valberedningen 

Förslag till bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare samt beslut om 
nyemission godkänns . 

Förslag till antagande av nytt ägardirektiv godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB håller årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 
kl 10.00 - 12.00 på Malmö Börshus i Malmö. 

Kommunstyrelsen 
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Inför årsstämman föreslås ovanstående instruktion till ombudet Lena Wallentheim 
(S) med ersättare Ingvar Bergman (L). 

Sänt till: 
Ombud och ersättare 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

37 (40) 



H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör, Bengt-Arne Persson, meddelar att ingen ny information finns att 
lämna för tillfallet. 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

RTJ 2020/9-1 
Räddningstjänsten -Anmälan av delegationsbeslut avseende tillsyn och 
förelägganden enligt LSO / LBE, sotningar samt brandskyddskontroller under mars 
2020. 

Protokoll 
Personalutskottet 2020-03-19 

Kommunstyrelsen 
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§ 83 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2020-28 
Totalrapport för kapitalförvaltningen per den 31 mars 2020. 

KLF 2020/369-1 
Kultur- och fritidsnämnden - "Bidrags- och stödsystem för föreningar inom 
kultur- och fritidsnämnden Hässleholms kommun" antagna i kultur- och 
fritidsnämnden 2020-02-27, § 15. 

KLF 2020 / 409-1 
Tekniska nämnden - Nämndens beslut 2020-03-26, § 39, om tillfalligt anstånd 
med hyror och avgifter. 

KLF 2020/473 
Kallelse till årsstämma för vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten. 

Protokoll 
Hässlehem AB: årsstämma 
Hässleholm Miljö AB:s årsstämma 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds sammanträde 2020-03-04 

Kommunstyrelsen 
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