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Kommundirektör Bengt-Arne Persson, tf. kanslichef Magnus Gjerstad, 
förvaltningschef BUF Rolf Bengtsson, kostsamordnare Per Swärd, 
byggprojektledare Magnus Lewin, avdelningschef AK Jan-Ole Engqvist, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Ändring av föredragn ingslistan § 84 

Redovisning av budgetprognos och åtgärdsplan § 85 

Information från kommundirektören § 86 

Initiativärende - Bygga upp ett nationellt utbildningscentra för § 87 
tågutbildningar 

Ny nämnds- och förvaltningsorganisation § 88 

Begäran om budgetanslag för Fyrklöverns förskola byggnad D, § 89 
Hässleholm 

Färdplan 2030 - Vision och målbi ld Skåne Nordost § 90 

Riktlinjer för inköp och upphandling § 91 

Ansökan om medel för tillfäll ig utökning av lokaler för Tyringe skola § 92 

Förhyrning av lokaler till socialförvaltn ingen inom fastigheten Kornet 2 § 93 

Granskningsrapport om planprocessen § 94 

Motion om Magnarpskolonin § 95 

Motion till minne av Magnarpskolonin § 96 

Kommunstyrelsens förklaring över anmärkning i revisionsberättelsen § 97 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 98 

Anmälan av delegationsbeslut § 99 

övriga anmälningar § 100 

In itiativärende angående tilläggsanslag för skötsel av badplatserna § 101 
under 2020 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra föredragningslistan på så sätt att det 
initiativärende som väcks vid sammanträdets början läggs till dagordningen. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

Redovisning av budgetprognos och åtgärdsplan 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningarna och lägger dem till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Rolf Bengtsson för barn- och utbildningsnämnden, 
förvaltningschef Sus Lantz för socialnämnden, förvaltningschef Anneli Larsson för 
omsorgsnämnden och förvaltningschef Bengt-Arne Persson för 
kommunledningsförvaltningen redovisar i enlighet med kommunstyrelsens beslut 
den 29 februari 2020, § 50, för aktuell budgetprognos och åtgärdsplan för 2020. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTilÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

H ·· ssl -holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 86 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

I ommundirektör, Bengt-Arne Persson, lämnar över ordet till Jan-Ole Engqvist 
som informerar om "elvapunktsprogrammet'' som syftar till att få bidragstagare ut i 
arbete. Han lämnar därefter över ordet till säkerhetsavdelningen som ger en 
uppdatering om läget kring coronapandemin i Hässleholms kommun. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~~ 

6 (42) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

H .. ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 87 

Initiativärende - Bygga upp ett nationellt 
utbildningscentra för tågutbildningar 
Dnr: KLF 2019/465 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår ärendet. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter och Johan Hammarqvi t (C) re erverar sig mot 
beslutet att avgöra ärendet idag. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter och Johan Hammarqvist (C) avstår från att delta i 
beslutet avseende huvudpropositionen. 

Protokollsanteckning 

Hanna Nilsson (SD) medges lämna följande protokollsanteckning: 

"Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att etablera denna utbildning i 
Hässleholms kommun. Dock menar vi att kostnaden för denna utbildning är alltför 
hög, därför kommer vi för framtida beslut i denna fråga villkora att vi får ett årligt 
stöd från regionen till utbildningen. När det gäller detta initiativärende så ställer vi 
oss bakom andemeningen i initiativet, men beslutspunkterna kan ej bifallas i och 

med rådande omständigheter och tidsaspekten. Vi utgår ifrån att frågan lyfts igen 
och att vi i framtiden kan ta ett beslut som innefattar regionens stöd." 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD), T homas Haraldsson (L), Hanna Nilsson (SD), Björn 
Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet i sin helhet. 

Joachim Fors (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras. Vinner inte 
återremissyrkandet gehör avstår han från att delta i beslutet. 

Johan Hammarqvist (C) instämmer i Joachim Fors yrkande. Även han avstår från 
att delta i beslutet om inte återremissyrkandet vinner gehör. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkas 

t> N 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill avgöra ärendet idag röstar 
ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej." 

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Thomas 
Haraldsson (L), Hanna ilsson (SD), Ulf Berggren (SD), ven Lundh (SD), Björn 
Widmark (FV), Lars Johnsson (M). 

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avgöra ärendet idag. 

Ordförande ställer därefter under proposition om ärendet ska avslås och finner 
förslaget avslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsmarknad och kompetensutveckling har tagit fram ett förslag som innebär att 
Hässleholms kommun ska bygga upp ett nationellt utbildningscentra inom 
tågteknik. I utbildningscentret ska Yrkeshögskolan Syd ingå med sin 
tågteknikerutbildning som startade hösten 2018. Därutöver planeras en ett år lång 
statsbidragsberättigad tågmekanikerutbildning att starta inom yrkesvux under hösten 
2020. 

De stora satsningar som kommer att göras på flera ställen i landet för att förbättra 
den spårbundna infrastrukturen kommer att skapa en efterfrågan på utbildad 
arbetskraft inom tågbranschen. 150 tekniker kommer att efterfrågas till den nya 
underhållsdepån för öresundstågen i Hässleholm. 

Det anses möjligt att inom utbildningscentret genomföra uppdragsutbildningar som 
genererar intäkter till kommunen, med uppstart om ca tre år. 

En verksamhetsledare ska ha ansvar för att utveckla tågcentret, samt få till stånd 
och upprätthålla samarbeten med olika intressenter, och bygga kluster (samarbeten 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

mellan branschföretag), skapa förutsättningar för branschskola, och att sätta 
Hässleholms knutpunkt och mötesplats på kartan. 

Ekonomiavdelningen har upprättat en kalkyl för nationellt utbildningscentra som 
visar att det saknas fullständig finansiering av förslaget. Efter dialog med 
ordföranden föreslås därför att ärendet avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling föreslår 
2020-01-29, § 4, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Ingå hyresavtal med Hässleholm Autoporten AB enligt alternativ 2 i 
enlighet med det som framgår under beskrivning av ärendet. Förslag på 
hyresavtal finns i bilaga 2. 

2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar. 

3. Kommunledningsförvaltningens driftbudget tillskjuts 1 186 tkr år 2020 för 
att bedriva tågmekanikerutbildning. 

4. Finansieringen på 1 186 tkr sker från kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda kostnader 2020 med 1 000 tkr samt från kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda kostnader 2020 med 186 tkr. 

5. Finansförvaltningens budgetram tillskjuts 1 817 tkr för lokalkostnaderna. 
Kostnaden på 1 817 tkr hanteras i samband med huvudkalkylen för 
lokalkostnader 2020. 

6. Finansieringen på 1 817 tkr sker från kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda kostnader 2020. 

7. Kommunledningsförvaltningens investeringsbudget tillskjuts 720 tkr år 
2020 för inventarier och utrustning till tågteknikerutbildning. 

8. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
investeringar år 2020. Budgetmedel för kapitalkostnader ingår i beslutspunkt 
3 ovan. 

9. Budgetmedel för år 2021 och framåt avseende tågmekanikerutbildningen får 
hanteras i strategisk plan med budget i enlighet med framtagen kalkyl, se 
bilaga 3. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

Stefan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Joachim Fors (S) yrkar på bifall till initiativärendet. 

Ulf Berggren (SD) yrkar på bifall till initiativärendet. 

Ordföranden ställer liggande förslag till beslut mot yrkandet under proposition och 
finner yrkandet bifallet. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Arbetsmarknad och kompetensutveckling 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bes ty rkes 
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Sammanträdesdatum 
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§ 88 

Ny nämnds- och förvaltningsorganisation 
Dnr: KLF 2020/439 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Upprättat reglemente för arbetsmarknadsnämnden antas att gälla från och 
med 2020-07-01. 

2. Arbetsmarknadsnämnden väljs för perioden 2020-07-01 till och med 
2020-12-31. Nämnden ska för denna period bestå av tre ledamöter och tre 
ersättare. 

3. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla från och med 
2020-07-01 . 

4. Reviderat reglemente för socialnämnden antas att gälla från och med 
2020-07-01 . 

5. "Instruktion för kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompe
tensutveckling" upphör att gälla från och med 2020-07-01 . 

6. Budgetmedel på 38 294 000 kronor överförs från socialnämnden till 
arbetsmarknadsnämnden. Beloppet motsvarar det belopp som socialnämn
den budgeterat för verksamhetsåret 2020 avseende den verksamhet som 
överförs till arbetsmarknadsnämnden. 

7. Budgetmedel på 61 314 000 kronor överförs från kommunstyrelsen till 
arbetsmarknadsnämnden. Beloppet motsvarar det belopp som kommunsty
relsen budgeterat för verksamhetsåret 2020 avseende den verksamhet som 
överförs till arbetsmarknadsnämnden. 

8. Redovisade kostnader och intäkter på socialnämnden, ekonomiskt bistånd 
och kommunstyrelsen, arbetsmarknad och kompetensutveckling som avser 
perioden 2020-01 -01 till 2020-06-30 överförs till arbetsmarknadsnämnden. 

9. Arbetsmarknadsnämnden tillförs en utökad budgetram på 37 439 000 
kronor för år 2020. (Underskott socialnämnden 27 039 000 kronor, 
underskott kommunstyrelsen 10 400 000 kronor). 

Kommunstyrelsen 

J"'teriag~ ~ Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

Hässleholms 
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10. Arbetsmarknadsnämnden tillförs en utökad budgetram på 609 000 kronor 
för år 2020 avseende förvaltningschef. 

11. Finansiering för år 2020 avseende utökad budgetram till 
arbetsmarknadsnämnden med 38 048 000 kronor sker genom att de 
föreslagna utökade generella statsbidragen på 26 500 000 kronor budgeteras 
som intäkt på finansförvaltningen samt att 11 548 000 kronor finansieras 
genom att årets budgeterade resultat minskas med motsvarande. 

12. Finansiering för den nya arbetsmarknadsnämnden avseende åren 2021 och 
framåt hänskjuts till budgetberedningen 2021 . 

Kommunstyrelsen beslutar därtill följande: 

1. Funktionen som avdelningschef på ak-avdelningen stannar kvar på 
kommunlednings förvaltningen. 

2. Funktionen som kommunikatör stannar kvar på 
kommunlednings förvaltningen. 

3. Budget för funktionen som kommunikatör stannar kvar på 
kommunledningsförvaltningen. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Socialdemokraternas ledamöter och Johan Hammarqvist (C) reserverar sig mot 
besluten gällande punkt 2. De reserverar sig även mot att budgetmedel för 
funktionen som avdelningschef överförs till den nya nämnden, innebärande att 
punkt 12 i liggande förslag till beslut stryks och beloppet i punkt 7 ökar. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att punkterna 11-14 i besluts förslaget ska stanna i 
kommunstyrelsen. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar avslag på punkten 12 och att punkt 7 tillförs 
budgetmedel avseende avdelningschef, vilket innebär att beloppet blir 61 314 000 
miljoner kronor. 

Lena Wallentheim (S) instämmer i Hanna Nilssons yrkande. Hon yrkar därtill bifall 
till övriga punkter förutom punkt 2, där hon föres lår att nämnden ska bestå av 7 
ledamöter och 3 ersättare fram till 2022-12-31 (mandatperioden ut) . 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

Johan Hammarqvist (C) instämmer i Hanna Nilssons och Lena Wallentheims 
yrkanden. 

Hanna Nilsson (SD) instämmer i Robin Gustavssons yrkande. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 16.50 och 16.56. 

Omröstning 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut exklusive punkterna 2, 7 och 11-
14 under proposition och dem finner bifallna. 

Han ställer därefter liggande förslag till punkt 2 mot Lena Wallentheims yrkande 
och finner liggande förslag till punkt 2 bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla liggande förslag till 
punkt 2 röstar ja. Den som vill bifalla Lena Wallentheirns yrkande avseende punkt 2 
röstar nej." 

7 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Thomas 
Haraldsson (KD), Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Lars 
Johnsson (M). 

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

Följande avstår från att rösta: Björn Widmark (FV). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till punkt 2. 

Ordförande ställer därefter punkt 7 under proposition och finner Robin 
Gustavssons förslag bifallet. 

Ordförande ställer under proposition om punkterna 11-14 ska stanna i styrelsen och 
finner att de ska stanna i kommunstyrelsen. Han st1.ller därefter under proposition 
om punkterna 11, 13 och 14 ska bifallas eller avslås och finner dem bifallna. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

Slutligen ställer han under proposition om punkt 12 ska bifallas eller avslås och 
finner den avslagen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 § 42 att bryta ut avdelningen 
arbetsmarknad och kompetensutveckling från kommunledningsförvaltningen och 
verksamheten för ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen. Arbetsmarknad och 
kompetensutveckling samt ekonomiskt bistånd ska tillsammans bilda en gemensam 
förvaltning under en ny nämnd. Den nya förvaltningen benämns 
arbetsmarknadsförvaltningen och den nya nämnden benämns 
arbetsmarknadsnämnden. 

Förvaltningen ska ledas av en förvaltningschef och närmast förvaltningschefen 
föreslås att en stab med stödfunktioner bildas. 31 årsarbetare överförs från 
socialförvaltningen (ekonomiskt bistånd) och 111,4 årsarbetare överförs från 
kommunledningsförvaltningen (avdelningen arbetsmarknad och 
kompetensutveckling) till arbetsmarknadsförvaltningen. 

Förvaltningens verksamhet föreslås indelas i sex enheter som leds av sina respektive 
chefer. 

Överföring av budgetmedel för hela 2020 föreslås göras från socialnämnden och 
kommunstyrelsen till arbetsmarknadsnämnden. Budgetmedlen som överförs mots
varar de belopp som socialnämnden och kommunstyrelsen budgeterat för den verk
samhet som tas över av arbetsmarknadsnämnden. Redovisade kostnader och intäk
ter avseende ekonomiskt bistånd på socialförvaltningen och avseende 
arbetsmarknad och kompetensutveckling på kommunledningsförvaltningen som 
avser perioden 2020-01-01 till 2020-06-30 föreslås överföras till den nya 
arbetsmarknadsnämnden. 

Arbetsmarknadsnämnden föreslås få en utökad budgetram för 2020 för att täcka de 
av socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen prognostiserade 
underskotten, samt för en tjänst som förvaltningschef i den nya förvaltningen. 

Med anledning av den nya organisationen måste ett nytt reglemente antas för den 
nya nämnden och reglementena för kommunstyrelsen och socialnämnden måste 
revideras. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsen/ arbetsmarknad och kompetensutveckling 
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 
Socialnämnden/ socialförvaltningen 
Tillgänglighetsrådet 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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§ 89 

Begäran om budgetanslag för Fyrklöverns förskola 
byggnad D, Hässleholm 
Dnr: KLF 2019/510 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande be lut: 

1. Tekni ka nämndens investeringsbudget tillförs 8,865 miljoner kronor år 

2020 för att återuppbygga kök och personalutrymmen vid Fyrklöverns 
förskola då denna brandskadats och därmed dömts ut för fortsatt 
verksamhet. 

2. Investeringsutgiften på 8,865 miljoner kronor för att genomföra 
återuppbyggnaden finanserias genom att 8,865 miljoner kronor 
omdisponeras år 2020 från investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och 
renovering HTS till återuppbyggnad av Fyrklöverns förskola . Investeringen 
ska vara anslagstyp 1. 

3. För investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering HTS ska 
8,865 miljoner kronor arbetas in i tekniska nämndens investerings budget år 
2021. Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har, efter att byggnad D vid Fyrklöverns 
förskola brandskadats och däm1ed dömts ut för fortsatt verksamhet, framställt 
behov av återuppbyggnad av kök och personaluu-ymmen. Det akuta lokalbehovet 
som uppstått på grund av branden är provisoriskt löst. I de befintliga lokalerna 
fanns ett tillagnings kök samt personalutrymmen. 

Tre olika alternativ 
Tekniska förvaltningen har i samråd med företrädare inom barn- och 
utbildningsförvaltning i en förstudie undersökt tre olika återuppbyggnadsalternativ, 
se bilaga 1. I de tre nybyggnadsalternativen har kostnad mellan serverings-, 
mottagnings- och tillagningskök belysts med förutsättningen att de byggs på 
befintlig bottenplatta. 

Serverings kök 
Tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har valt att 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samma nträdesdatum 
2020-05-20 

gemensamt förorda en återuppbyggnad med se1-veringskök även om valet medför 
något högre kostnader for bemanning (13,20 tim/ dag för serveringskök mot 12, 72 
tim/dag för tillagningskök). Alternativet med serveringskök är det som har lägst 
investerings- och underhållskostnad. Serveringskök visar på 600 tkr i lägre 
driftkostnad jämfört med ett tillagoingskök sett över en period på 25 år. 

Ekonomiavdelningens kommentar 
Ekonomiavdelningen har ifrågasatt varför ett serveringskök kräver högre 
personalbemanning (13,20 tim/dag) än ett tillagningskök (12,72 tim/dag). I ett 
tillagningskök tillagas alla i måltiden ingående komponenter, medans det i ett 
serveringskök inte sker någon tillagning alls. Utan alla i måltiden ingående 
komponenter levereras från annat kök. Serveringsköket ser till att maten kommer 
till rätt avdelning och förbereder måltiden samt diskar. En av anledningarna till att 
ett serveringskök kräver en hög personalbemanning är transportuppdraget. Enligt 
kalkylen i bi.laga 1 framgår det att det tar 2 tim/ dag att transportera maten från 
Ängslyckans förskola till Fyrklöverns förskola. Avståndet mellan de båda 
förskolorna är cirka 300 meter. Det är en vaktmästare från tekniska förvaltningen 
som utför transportuppdraget idag och barn- och utbildningsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen bedömer tidsåtgången som rimlig. 

Mottagnings kök 
ltemativ med mottagningskök har visat sig vara det dyraste alternativet eftersom 

den högre personal.kostnaden för mathantering i det scenariot sammanfaller med 
högre kostnad för utrustning och därmed högre kostnad för underhåll. I ett 
mottagningskök rar man huvudkomponenten och sås fås från ett annat kök, 
bikomponenter såsom potatis, ris , pasta och sallad tillagas i mottagningsköket. 

Övriga kostnader som en konsekvens av branden 
Re ulrater av utredningen är endast tillämpligt i detta specifika fall då flera 
ingångsvärden till kalkylerna (barnantal, transportavstånd, möjlighet att utnyttja 
byggnadsyta, med mera) är unika för det särskilda förhållandet vid Fyrklöverns 
förskola. 

om en konsekvens av branden uppstår även kostnader som inte omfattas av denna 
skrivelse. Kostnader för sanering av utrustning, rivning av byggnad, provisorisk 
drift, tillfälliga lokaler, handläggning av försäkringsärendet med mera, ingår inte i 
bilagda kostnadsbedömningar. I dagsläget tror kommunen inte att försäkringen 
kommer att täcka dessa kostnader fullt ut. Tekniska nämnden har för avsikt att 
återkomma i separat skrivelse när kostnads bilden och ersättningsnivå blivit känd. 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
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Ärendet med begärt budgetanslag avser återuppbyggnad av nya lokaler för att täcka 
det lokalbehov som uppstod efter branden. Budgetanslag för återuppbyggnad 
saknas i tekniska nämndens investeringsbudget. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Genom nybyggnation kommer verksamheten att erhålla nya lokaler för att täcka 
behov av utrustning för servering av måltider samt utrymmen för personal. om 
förändring mot tidigare lokaler kommer genom förslaget tillagning av mat att ske på 
en annan tillverkningsenhet. 

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

Facklig samverkan 
Lokal facklig samverkan har utförts. 

Ekonomiska konsekvenser enligt tekniska nämnden 
Den totala investeringsutgiften för återuppbyggnadens genomförande är bedömd 
till 8 865 000 kr. De förhandlingar som pågår med Kommunassurans är ännu inte 
slutförda. Tekniska förvaltningens bedömning är i dagsläget att kommunen erhåller 
en försäkringsersättning på 7 500 000 kr efter åldersavdrag och självrisk. 

Ekonomiavdelningens bedömning 
Ersättning från annan person för materiella anläggningstillgångar som skadats, eller 
förlorats ska redovisas som en intäkt i enlighet med Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) och dess rekommendation R2-Intäkter. Inkomsten anses inte 
vara hänförbar till de investeringar som krävs för att återställa eller återuppföra 
skadad eller förlorad tillgång, utan ska betraktas som en ersättning för den eller de 
tillgångar som skadats eller förlorats. Det innebär att försäkringsåterbäringen som 
utbetalas kommer påverka kommunens resultat positivt. 

I enlighet med RKR.:s rekommendation R4- Materiella anläggningstillgångar ska 
utgiften för att återställa eller återuppföra en skadad eller förlorad tillgång redovisas 
som en tillgång i balansräkningen. Det innebär att utgiften för återuppbyggnaden 
ska betraktas som en investering. Tekniska nämnden har inga budgetmedel avsatta 
för återbyggnaden. Enligt projekttidplanen kommer återuppbyggnaden att ske 
under 2020. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår ekonomiavdelningen att finansiering a 
återuppbyggnaden sker genom att 8,865 mnkr omdisponeras år 2020 från 
investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering HTS. Investeringen ska 
vara anslagstyp 1. Vidare föreslår ekonomiavdelningen att 8,865 mnkr arbetas in i 
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2020-05-20 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

tekniska nämndens investeringsbudget år 2021 för investeringsprojekt Ombyggnad 
ventilation och renovering HTS ska. Investeringen ska fortsättningsvis vara 
anslags typ 1. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-06, § 51, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Tekniska nämndens investetingsbudget tillförs 8,865 miljoner kronor år 
2020 för att återuppbygga kök och personalutrymmen vid Fyrklöverns 
förskola då denna brandskadats och därmed dömts ut för fortsatt 
verksamhet. 

2. lnvesteringsutgiften på 8,865 miljoner kronor för att genomföra 
återuppbyggnaden finanserias genom att 8,865 miljoner kronor 
omdisponeras år 2020 från investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och 
renovering HTS till återuppbyggnad av Fyrklöverns förskola. Investeringen 
ska vara anslagstyp 1. 

3. För investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering HTS ska 
8,865 miljoner kronor arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget år 
2021. Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen, ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

Färdplan 2030 - Vision och målbild Skåne Nordost 
Dnr: KLF 2020/414 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den framtagna färdplanen för Skåne ordost -
"Skåne ordost - Vision 2030". 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar av lag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska bifallas eller om det ska avslås 
och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för samarbetskommitten Skåne ordost har den 17 mars fattat beslut om 
att överlämna förslag angående en ny vision för Skåne ordost till kommunstyrel
serna i Skåne ordost. Visionen med tillhörande målbilder och principer för 
samverkan föreslås ersätta Färdplan Skåne Nordost 2020. 

Vision 2030 beskriver ett önskat framtida tillstånd för nordöstra Skåne i ett expan
sivt södra Sverige. Visionen beskriver hur vi som kommuner i vårt gemensamma 
samarbete vill att nordöstra Skåne ska uppfattas. Vidare vad vi gemensamt ska satsa 
på och vilken riktning vi ska ta för att tillsammans arbeta med utvecklings frågor 
som stärker och främjar nordöstra kåne under kommande år. 

Styrelsen för Skåne Nordost rekommenderar de kommuner som ingår i samarbetet 
Skåne Nordost att ställa sig bakom bifogat förslag. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-06, § 50, att kommunstyrelsen 
ställer sig bakom den framtagna fårdplanen för Skåne Nordost - "Skåne Nordost -
Vision 2030". 

Bilaga: 
Björn Widmark (FV), reservation 

Sänt till: 
kåne ordost, samarbetssekretariatet 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 91 

Riktlinjer för inköp och upphandling 
Dnr: KLF 2019/285 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen revidering av riktlinjer för inköp och 
upphandling. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand 
yrkar hon avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras och finner att det ska avgöras idag. Han ställer därefter under 
proposition om arbetsutskottets förslag till beslut ska bifallas eller avslås och finner 
det bifallet. 

Votering begärs. 

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

10 ja-röster och 3 nej -röster lämnas . 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Thomas 
Haraldsson (L), Björn Widmark (FV), Lena Wallentheim (S),Joachim Fors (S), 
Irene Nilsson (S), Henrik Backlund (S), Joachim Hammarqvist (C). 

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Riktlinjer för Inköp och upphandling revideras främsta av två anledningar: 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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1. En allmän översyn till syfte att förtydliga riktlinjerna och ansvar. 

2. För att ansluta riktlinjerna till motion om återvinning/återanvändning av 
inventarier inom kommunkoncernen som beslutades i kommunfullmäktige 
den 26 mars 2018, §41. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-06, § 52, kommunstyrelsen att 
fastställa före lagen revidering av riktlinjer för inköp och upphandling. 

Sänt till: 
Upphandling chef 
Kommunal författningssamling 
Samtliga nämnder/ förvaltningar 

Kommunstyrelsen 

J"''"'"• ~ ~ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

Ansökan om medel för tillfällig utökning av lokaler för 
Tyringe skola 
Dnr: KLF 2019/232 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger barn- och utbildningsnämndens redovisning till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2019, §264, att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda lokalalternativ för att 1 yringe skolans 
verksamheter ska kunna organiseras inom kommunens befintliga lokaler. Resultatet 
skulle redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 april 2020. 

Skolvalen har utfallit på ett sådant sätt att verksamheten kan organiseras i samma 
antal klasser som under läsåret 2019 /20. Det blir därmed inte aktuellt att erbjuda 
skjuts till annan skola utöver redan befintlig skjuts till Västra Torups skola, som 
Tyringeelever har haft möjlighet att välja att få kjuts till i flera decennier. 

Ekonomiavdelningen fick ta del av barn- och utbildningsnämndens redovisning den 
30 mars 2020 och den tidigaste inlämning till kommunstyrelsens arbetsutskott 
därefter var den 15 april. Det är anledningen till att redovisningen sker på 
kommunstyrelsen i maj istället för den 1 april. 

Ekonomiavdelningen har ingen e1i.nran mot redovisningen och föreslår att 
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lägga barn- och 
utbildningsnämndens redovisning till handlingarna. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-06, § 53, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen lägger barn- och utbildningsnämndens redovisning till 
handlingarna. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen,I<LF 

Kommunstyrelsen 

SAl'vfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-20 
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§ 93 

Förhyrning av lokaler till socialförvaltningen inom 
fastigheten Kornet 2 
Dnr: KLF 2020/292 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Upprättat hyreskontrakt enligt bilaga 1 mellan Hässleholms kommun och 
Hemfosa Adjunkten 1 Fastighets AB gällande Kornet 2 på Jämvägsgatan 1 i 
Hässleholm (fd. EON-huset) godkänns. Det förhandlade hyresavtalet har en 
årlig hyressumma på 1 998 000 kronor och utöver hyresbeloppet ska en årlig 
ersättning om 72 000 kronor betalas avseende fastighetsskatt. 

2. Tekniska nämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna hyresavtalet. 

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att säga upp förhyrda lokaler och sälja 
egenägda objekt med anledning av samlokalisering av socialförvaltningens 
verksamheter. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot 
beslutet 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) och Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Sedan en lång tid tillbaka finns ett uttalat behov av att kunna samlokalisera flera av 
socialförvaltningens verksamheter som i dagsläget finns utspridda i lokaler runt om i 
Hässleholms stad till ett ställe. Delar av verksamheten inryms idag till största delen i 
förhyrda lokaler som kan och måste sägas upp, men även i egenägda objekt såsom 
Ringgården och Kasern Virgin. 

Kommunstyrelsen 

Justering Uld raget bestyrkes 
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Under senare delen av 2019 gavs en möjlighet att hitta en samlokalisering och 
förhandlingar inleddes med fastighetsägaren Hemfosa om lokaler i före detta EON
huset, inom fastigheten Kornet 2 på Järnvägsgatan 1 i Hässleholm. 
Fastighetsstrategen har i samråd med socialförvaltningen utfört en utredning om 
verksamhetsinnehåll och de krav som verksamheten har på lokalerna i fråga om 
säkerhet och sekretess samt verksamhetens behov av investering gällande IT. 
Hyreskontraktet finns bilagt detta ärende. Hyrestiden är från och med den 1 oktober 
2020 och 5 år framåt och med tre års förlängning vid utebliven uppsägning från 
parterna. 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att teckna hyresavtal med Hemfosa 
Adjunkten 1 Fasighets AB för Kornet 2 på Järnvägsgatan 1 i Hässleholm. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

En samlokalisering av socialförvaltningens olika verksamheter får ur ett 
medborgarperspektiv anses fördelaktigt. För verksamheternas medarbetare innebär 
det också sannolikt flera positiva synergieffekter att arbeta i lokaler med närhet till 
varandra. Tillsammans kan de hjälpa medborgarna ur ett helhetsperspektiv. 

Ekonomiska konsekvenser 

Det förhandlade hyresavtalet har en hyressumma om 1 998 0000 kr/år och utöver 
hyresbeloppet ska en årlig ersättning om 72 000 kr betalas avseende fastighetsskatt. 
Hyres tiden är 5 år med tre års förlängning vid utebliven uppsägning från parterna. 

Tekniska förvaltningen kan säga upp flera förhyrda lokaler och i förlängningen 
finns en vinst i att endast ha en förhyrning för socialförvaltningens många 
verksamheter. Förvaltningschefen för socialförvaltningen har i sitt ärende till sin 
nämnd redogjort för de ekonomiska konsekvenserna och konstaterat att man i 
förlängningen kommer att se en ekonomisk besparing och som ett led i 
lokaleffektiviseringsarbetet. 

Ekonomiavdelningens bedömning 

Ekonomiavdelningen ser ingen anledning att ifrågasätta tekniska nämndens beslut. 
Ekonomiavdelningen vill dock påtala att lokalen på Kornet 2, Järnvägsgatan 1 
behöver förses med nätverksutrustning för att medarbetarna ska kunna arbeta i 
kommunens IT-miljö. Med nätverksutrustning avses switchar och accesspunkter. 
Det finns ett framräknat investerings belopp som uppgår till 500 tkr 

Vidare kan tilläggas att det i socialnämndens beslut 17 december 2019, § 92, om 
samlokalisering av socialförvaltning framgår följande ekonomiska konsekvens; 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

?)_}J 

27 (42) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

Egenägda objekt som eventuellt kommer att säljas innebär en försäljningsintäkt för 
kommunen. Eventuella reav.inster/ reaförluster som uppstår i samband med 
för äljoingarna kommer påverka kommunens resultat. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-06, § 55, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Upprättat hyreskontrakt enligt bilaga 1 mellan Hässleholms kommun och 
Hemfasa Adjunkten 1 Fastighets AB gällande I omet 2 på Järnvägsgatan 1 i 
Hässleholm (fd. 0 -huset) godkänns. Det förhandlade hyresavtalet har 
en årlig hyressumma på 1 998 000 kronor och utöver hyresbeloppet ska en 
årlig ersättning om 72 000 kronor betala avseende fastighetsskatt. 

2. Tekniska nämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna hyresavtalet. 

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att säga upp förhyrda lokaler och sälja 
egenägda objekt med anledning av samlokalisering av socialförvaltningens 
verksamheter. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 

ocialnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 94 

Granskningsrapport om planprocessen 
Dnr: KLF 2020/13 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens yttrande och revisorernas granskningsrapport till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Ernst & Y oung har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässlehohns 

kommun granskat detaljplaneprocessen. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om miljö- och stadsbyggnadsnämnden genom tillräcklig styrning och 
kontroll säkerställer en effektiv p lanprocess. Det är revisorernas samlade 
bedömning att nämnden, trots förbättringar sedan granskningarna år 2015 och 
2018, endast i viss omfattning säkerställer en effektiv planprocess . 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har yttrat sig över rapporten. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-06, § 56, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att lägga miljö- och stads byggnadsnämndens yttrande 
och revisorernas granskningsrapport till handlingarna. 

Sänt till: 
Revisionen 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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Motion om Magnarpskolonin 
Dnr: KLK 2018/86 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 

lf Berggren, PatL-ik Jönsson och Hanna ilsson, samtliga Sverigedemokraterna, 
har väckt en motion i kommunfullmäktige om Magnarpskolonin i vilken de yrkar 
följande. 

1) tt kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en renoveringsplan för att uppnå 
rimlig modern standard i Magnarpsbyggnaden. 
2) Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning för 
renoveringen. 
3) Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att formulera Magnarpskolonins framtida 
verksamhet i text. Både som sommarkoloni och i skolans regi under terminerna. 
Som grund för yrkandena anförs bland annat att det är behjärtansvärt att avsätta 
medel för att iordningsställa byggnaderna och att kolonin så snart det är möjligt bör 
tas i drift eftersom behoven är stora. 

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

Barn- och utbildningsnä.mnden beslutade den 29 marn 2018, § 52,följande, Barn-och 
utbildningsnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsen och anser med detta de 
delarna i motionen som berör bam- och utbildningsnämndens verksamhet som 
besvarade, samt ställer sig positiva till nyttjande av Magnarpskolonin. 

Dåvarande kommunledningskontoret föreslog i tjänsteskrivelse den 3 maj 2018 att 
motionen vad avsåg punkterna 1 och 2 skulle anses besvarad och vad avsåg punkten 
3 avslås. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, § 85, att "återremittera ärendet för 
ytterligare politisk utredning". 

Därefter har kommunfullmäktige vid sammanträde den 27 januari 2020, § 14, 
beslutat att Magnarpskolonin ska säljas. 
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Bedömning 
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Sammanträdesdalum 
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Mot bakgrund av att kommunen sålunda bestämt att avhända sig kolonin föreslås 
att motionen därmed ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrel ens arbetsutskott föreslår 2020-05-06, § 57, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att motionen ska avslås. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheims 
avslagsyrkande och finner att motionen ska avslås. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

Motion till minne av Magnarpskolonin 
Dnr: KLK 2019/434 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses 
besvarad. 

Reservationer 

verigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ulf Berggren yrkande och 
finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

lf Berggren och Hanna Nilsson, båda Sverigedemokraterna, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande . 

1) Att kommunfullmäktige godkänner att pengarna från en försäljning av Magnarps
kolonin placeras i en kommunal fond eller såftel:ie. 
2) Att kommunstyrelsen rar i uppdrag att förvalta och administrera 
fonden / stiftelsen. 

Som grund för motionen anför motionärerna följande. Många kommuninvånare vet 
var Magnarpskolonin ligger och en del vet också hur mycket den har betytt för 
generationer av barn och ungdomar från Hässleholm och andra orter. Denna 
bamkoloni uppfördes 1937 för barn från Hässleholm. På gott och ont ser vi nu 
slutet av denna epok, då tiderna förändras och dagens ungdom har annat fokus. 
Magnarpskolonin har varit i "malpåse" under tre år på grund av stora och 
kostsamma investerings behov som i dagsläget inte kan finansieras. Hässleholms 
kommun måste av olika skäl skära ner på sina utgifter och Sverigedemokraterna ser 
tyvärr en försäljning av Magnarp som nödvändig med lagda alliansbudget. De slitna 
byggnaderna till trots är tomten attraktiv och borde gå att avyttra till ett icke 
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ofördelaktigt pris. Eftersom liggande budget från alliansen påtalar en försäljning av 
Magnarp, så kommer det nog att bli så. Inkomsten från denna försäljning vill vi 
placera i en fond/ stiftelse till Kolonins minne. Avkastningen från fonden skall ligga 
till grund för de medel som finns att ansöka om. Ur denna fond skall mindre 
bemedlade personer i Hässleholms kommun kunna ansöka om bidrag till 
behjärtansvärda ändamål. Sökande är från hela åldersspannet, ung till gammal. Alla 
åldersgrupper ska ha samma möjlighet. 

Det är ett krav från oss att pengarna inte går till den kommunala driftbudgeten utan 
öronmärks till ovan nämnda exempel. Detta för att Magnarpskolonins minne ska 
leva kvar i en positiv anda i framtiden . 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 januari 2020, § 14, beslutat att 
Magnarpskolonin ska säljas. Därvid bestämdes också att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utreda möjligheten att placera köpeskillingen från försäljningen av 
Magnarpskolonin i en aktie-/räntefond. Resultatet ska redovisas till kommun
styrelsen senast den 30 september 2020. 

Bedömning 
Mot bakgrund av vad kommunfullmäktige beslutat avseende aktie-/räntefond och 
då alltså det ska utredas huruvida det är möjligt att placera köpeskillingen från 
försäljningen av Magnarpskolonin i en aktie- / räntefond, saknas anledning att nu i 
detta ärende besluta om att placera köpeskillingen i en kommunal fond eller 
stiftelse. K.ommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen ska anses 
besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-06, § 58, kommunstyrelsen lltt 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsens förklaring över anmärkning i 
revisionsberättelsen 
Dnr: KLF 2020/380 

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar till kommunfullmäktige den förklaring till anmärkning i 
revisorernas revisionsberättelse över kommunstyrelsens verksamhet år 2019 som 
framgår nedan. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av de anmärkningar som revisorerna i sin revisionsberättelse över 
kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet år 2019 riktat mot bland annat 
kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges presidium med stöda 5 kap 32 § 
kommunallagen begärt förklaring från kommunstyrelsen över den anmärkning som 
avser kommunstyrelsen. 

Av revisionsberättelsen framgår att revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen 
avser "vindskydden i Hovdala". 

Förklaring 
Komrnunledningsförvaltningen är av uppfattningen att revisorerna:, kritik är alltför 
vepande. Det är inte rimligt att dra alla de angivna nämnderna över en kam; 

ansvaret måste fördelas mellan nämnderna utifrån varje nämnds delaktighet. Vid 
denna bedömning bör följande omständigheter beaktas. 

v kommunstyrelsens beslut den 20 december 2012, § 276, framgår under rubriken 
"Tjänst, arbetsuppgifter och budget till byggnadsnämnden" att ansvaret för natur
och friluftsrådet överfördes från kommunstyrelsen till dåvarande byggnads
nämnden. Såsom framgår av revisorernas granskningsrapport "Hässleholms 
kommun PM - Granskning av vindskydden" från den 12 december 2019 beslutade 
kommunstyrelsen den 29 april 2015, §126, att godkänna ett förslag om att utveckla 
Hovdala vandringscentrum och anslog 620 000 kr för ändamålet. Anslaget 
beviljades "Byggnadsnämndens (Natur- och friluftsrådets) investeringsbudget för 
2015". Vidare skulle det enligt budgeten för projektet avsättas medel för 
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investeringar under år 2016 om 780 000 kronor, varav 350 000 kronor för bygget av 
en rastplats. Denna finansiering skulle beaktas i kommunens budget för 2016. 

Det var åledes inte kommunstyrelsen som skulle se till att Hovdala vandrings
centrum kom till stånd; styrelsen har endast beviljat medel för ändamålet. 

I revisionsberättelsen för år 2019 tar revisorerna upp en rad brister avseende 
projektet: Upphandlingsreglerna har inte följts , kommunens projektmodell har inte 
använts, det har inte funnits beslut om att uppföra vindskydden till den kostnad och 
till det utförande som blev resultatet, och det har helt och hållet saknats styrning, 
riskanaly er, dokum nterade be lut, budget, proj ktplan, ansvarsfördelning och 
uppföljning. 

Det är kommunledningsförvaltningens bes tämda uppfattning, mot bakgnmd av vad 
som ovan anförts, att kommunstyrelsen inte kan göras ansvarig för pås tådda brister 
i projektets genomförande. Av samma anledning bestrid på tåendet att projektet 
skulle vara ett samarb te mellan tre nämnder. Det har för övrigt inte pr s nt rats 
någon argumentation över huvud taget varför kommunstyr Isen skulle vara 
ansvarig. 

A 6 kap 1 § kommunallagen framgår att styrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. Av förarbetena till lagen (prop 2016/17:171 ss 159 och 359) framgår 
att styrelsen inte förfogar över några direkta maktmedel, då den utövar uppsikt över 
andra nämnders verksamhet, utan befogenheten innefattar i princip endast en rätt 
att till nämnderna lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder, som styrelsen 
anser bör vidtas. Om dessa inte följs och det finns behov av bindande direktiv, får 
styrelsen initiera ett ärende i fullmäktige som då kan ge nämnden direktiv. 

Kommunledningsförvaltningen kan mot bakgrund av uttalandena i förarbetena inte 
komma till slutsatsen att det inträffade skulle innebära att kommunstyrelsen brustit i 
sin tillsynsplikt. 

I sammanhanget är det också av intresse att något beröra en dom från förvaltnings
rätten (mål nr 6440-13, meddelad 2014-05-20). l don-1en anf"rde rätten bland annat 
följande. Kommunfullmäktige i Hässleholm kommun beslutade att inte bevilja 
kommunstyrel ens ordförande an varsfril1et för 2012 års för altning. 
Konununstyrelsens ordförande tecknade 2010 två avtal mellan Hässleholms 
kommun och ett aktiebolag. Förvaltning rätten ansåg att avtalen och d t påtalade 
agerand tär hänförliga till verksamheten tidigare år och har därmed inte omfattats 
av 2012 års revi ion. Kommunallagen regler mans arsfril1 r ger, enligt 
förvaltningsrättens mening, inte stöd för att ansvarsfril1et kan nekas på en grund 
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som är hänförlig till ett agerande ett tidigare år för vilket ansvarsfrihet redan 
beviljats. I likhet med reglerna för aktiebolag får ansvarsfrihet i kommunal 
verksamhet anses oåterkalleligt Qmf. Svernlöv, C.[2007], Ansvarsfrihet
Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt, s 266 ff). E ftersom agerandet för vilket 
ansvarsfrihet vägra ts har varit hänförligt till verksamheten tidigare år och därmed 
omfattats av tidigare revision finner förvaltningsrätten att det har varit lagstridigt att 
på den grnnden vägra konmmnstyrelsens ordförande ansvarsfrihet år 2012. 

Frågan i förevarande ärende rör visserligen inte ansvarsfrihet, utan om anmärkning 
ska riktas mot kommunstyrelsen. Enligt kommun.ledningsförvaltningens 
uppfattning bör dock samma princip gälla. åledes bör revisorernas granskning av 
kommunstyrelsens verksamhet under år 2019 endast avse kommunstyrelsens 
verksamhet agerande under detta år och inte tidigare år. 

Sammanfattningsvis är det kommunlednings förvaltningens uppfattning att 
an.märkning inte ska riktas mot kommunstyrelsens verksarnhet år 2019. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 98 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om att ny utvecklingsledare har 
anställts och börjar i augusti 2020. 

Kommunstyrelsen 
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§ 99 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följ ande material läggs med godkännande till handlingarna: 

RTJ 2020/12-1 
Räddningstjänsten - Anmälan av delegations beslut avseende tillsyn och 
förelägganden enligt LSO/ LBE, sotningar samt brandskyddskontroller under april 
2020. 

Protokoll 
Personalutskottet 2020-04-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-06 
Kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling 2020-05-
05 

Kommunstyrelsen 
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§ 100 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2020-34 
Totalrapport för kapitalförvaltningen per den 30 april 2020. 

KLF 2020/529-1 
Kommunarkivet - Incident- och gallringsrapport gällande rekryteringssystemet 
HR-supporten. 

KLF 2020/584-1 
Omsorgsnämnden - Omsorgsförvaltningens månadsbokslut per den 31 mars 
2020. 

KLF 2020/343-1 
Brev från SKR:s ordförande Anders Knape med anledning av coronav:iruset. 

KLF 2020/574-1 
Skrivelse från studieförbunden till kommunstyrelsen. 

KLF 2020/492-1 
Skrivelse från Svenska Ridsportförbundet med anledning av coronapandemin. 

Kommunstyrelsen 
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Initiativärende angående tilläggsanslag för skötsel av 
badplatserna under 2020 
Dnr: KLF 2020/619 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att komplettera och tillföra kultur- och fritidsnämndens 
driftbudget ytterligare 125 000 kronor för skötsel av badplatserna 2020. 
Finansieringen sker från kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader 

Reservationer 

Moderaternas ledamöter amt Robin Gustavsson (I<D) och Thomas HaraJdsson (L) 
reserverar sig mot beslutet att inte remittera ärendet för beredning. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (l<D) och Thomas Haraldsson (L) 
avstår från att delta i beslutet gällande huvudförslaget. 

Yrkande 

Lena Wallentheim yrkar bifall till initiativärendet och yrkar att det ska avgöras idag. 

Hanna Nilsson (SD), Björn Widmark (FV) och Johan Hammarqvist (C) yrkar bifall 
till Lena Wallentheims förslag. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att ärendet skickas för beredning med utredning av 
de ekonomiska konsekvenserna. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 17.56 och 17.58. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen 
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Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill avgöra ärendet idag röstar 
ja. Den som vill remittera ärendet röstar nej." 

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas . 

Följande röstar ja: Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), 
Björn Widmark (FV), Lena Wallentheim (S),Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), 
Henrik Backlund (S), Johan Hammarqvist (C). 

Följande röstar nej: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Thomas 
Haraldsson (L), Lars Johnsson (M). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer sålunda förslaget i initiativärendet under proposition och finner 
det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) väcker ett initiativärende vid 
sammanträdet som de benämner: "Initiativärende angående tilläggsanslag för skötsel 
av badplatserna under 2020". Ärendet har följande beskrivning: 

"Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 6 maj 2020 behandlades Kultur
och fritidsnämndens äskande om 425 000 kronor för skötsel av badplatserna 2020. I 
ärendet föreslog ordförande att tillskottet skulle vara 300 000 kr och detta 
klubbades igenom med ordförandes utslagsröst. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
presenterat för sin nämnd att kostnaden för skötseln uppskattas till 425 000 kronor. 
I detta ingår personalkostnader, vattenanalyser, slamtömning, sophämtning, 
förbrukningsmateriel, tillsynsavgifter, dykkostnader, föreningsbidrag, skadegörelse, 

städning mm. Bedömningen är att många kommer att semestra på hemmaplan i år, 
på grund av pandemin. Då är det extra viktigt för våra kommuninvånare att vi har 
välskötta och säkra badplatser. Därför anser vi att Kultur-och fritidsnämnden ska få 
de resurser som man äskat. 

Vi yrkar därför att: 

Kommunstyrelsen beslutar att komplettera och tillföra Kultur och fritidsnämndens 
driftbudget ytterligare 125 000 kronor för skötsel av badplatserna 2020 och 
finansieringen sker från kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader." 
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Sänt till: 
E konomiavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden. 
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