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Kommundirektör Bengt-Arne Persson, t.f. kanslichef Magnus Gjerstad, 
projektledare Richard Heingard, räddningschef Emma Nordwall, HR-specialist 
Maria Bengtsson, enhetschef räddningstjänsten Tobias Ullmark, ekonom Gunilla 
Edvinsson, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Lena Wallentheim 
Ulf Berggren 

Kommunlednings förvaltningen, 2.ö'l0-Ob - l b 
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Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

" ars J ohnsson (M) 
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Louise Davidsson 
2020-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 102 

Kommunala kombitjänster för RIB § 103 

Utredning om utökning av antalet RIB och skogsbrandvärn § 104 

Svar på fråga om beaktad säkerhetsaspekt på inpassering i § 105 
stadshuset 

Utredning driftformer för fiberenhet § 106 

Utredning avseende Natur- och friluftsrådet § 107 

Redovisning av vidtagna åtgärder utifrån revisorernas granskning av § 108 
vindskydd 

Delårsrapporter april 2020, kommunala bolag § 109 

Månadsuppföljning per den 30 april 2020 § 110 

Slutredovisning av investeringsprojekt inom tekniska nämnden § 111 

Medfinansiering av bussgata, en ny anslutning till väg 23/väg 119 § 112 
från Stoby i Hässleholm för busstrafik 

Medfinansiering av gång- och cykelbana vid riksväg 23 mellan § 113 
Sösdala och Norra Mellby 

Genomföra en översyn i syfte att effektivisera § 114 
kommunövergripande administrativa processer 

Reviderad verksamhetsplan och internbudget för § 115 
kommunledningsförvaltningen avseende 2020 

Reviderad intern kontrollplan för kommunledningsförvaltningen § 116 
avseende 2020 

Revidering av delegeringsregler för kommunstyrelsen § 117 

Motion om att cykelpassagerna i kommunen byggs om till § 118 
cykelöverfarter 

Motion om Gena industriområde § 119 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyr1<es 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Motion om lokalt tiggeriförbud § 120 

Motion "Bullerdämpande trafikåtgärder i Hässleholms kommun" § 121 

Placering av framtida badhus i Hässleholm § 122 

Bidrag till enskilda vägar § 123 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 124 

Anmälan av delegationsbeslut § 125 

övriga anmälningar § 126 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyr1<es 

~i~ 

4 (63) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson ger en uppdatering om läget kring pandemin 
i kommunen samt informerar att räddningschef Emma Nordwall temporärt går in 
som räddningschef i Osby kommun på 50 % på grund av en akut vakans där. 
Därefter informerar projektledare Richard Heingard om Samråd 2 - Nya stambanan 
som är en del i planeringsarbetet inför nya stambanor på sträckan Hässleholm -
Lund. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 103 

Kommunala kombitjänster för RIB 
Dnr: KLF 2020/471 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Utredarna ges uppdrag att arbeta vidare med genomförandeplan och 
ekonomisk beräkning av förslag 1 i projektet för kombitjänster på RiB. 

2. Utredarna ges i uppdrag att redovisa genomförandeplan och ekonomisk 
beräkning för förslag 1 till PU senast i november 2020. 

3. Utredarna ges i uppdrag att enligt förslag 3 i projektet för kombitjänster på 
RiB, vilket innebär att formulera ett uttalande från kommunledningen att 
förvaltningarna endast får säga nej till medarbetare som är intresserad av att 
tjänstgöra som RiB om synnerliga skäl föreligger. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar att man ska gå vidare med alternativ 2. 

Robin Gustavsson (KD), Thomas Haraldsson (L), Lena Wallentheim (S), Lena 
Svensson (C) och Sven Lundh (SD) yrkar bifall till personalutskottets förslag till 
beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

I Hässleholms kommun har det sedan flera år tillbaka varit en stor 
personalomsättning på RiB-stationerna. RiB står för beteckningen 
räddningstjänstpersonal i beredskap. Dessa personer arbeta.r på deltid för 
räddningstjänsten. Rekryteringsproblemen är återkommande och endast ett fåtal 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.l.. 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

eller inga sökande har inkommit vid utlysning av nya tjänster. Det har lett till stora 
kostnader för Hässleholms räddningstjänst samt en sänkt bemanning på Tyringe, 
Hästveda, Vinslövs och Sösdalas stationsområden med en sänkt beredskap till följd. 

MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) anger att utvecklingen i 
landet har gått mot en ökad centralisering till större städer, både vad gäller boende 
samt arbetsplatser. Det har försämrat räddningstjänstens förmåga att kunna 
rekrytera, behålla en rimlig kompetens och upprätthålla beredskap inom RiB
verksamhetema. Samhällsstrukturen har också förändrats vilket påverkar hur 
människor lever och arbetar på mindre orter där RiB finns. Arbetstillfällena är 
betydligt farre idag på dessa orter. Många mindre samhällen har blivit 
pendlarsamhällen där människor bor, men inte arbetar. Livssituationen är för många 
stressigare idag. Företagen har inte samma möjligheter som tidigare att kunna släppa 
iväg sin personal vid larm. Tidigare var det något av ett hedersuppdrag att vara 
medlem i den lokala deltidskåren och de som anställdes stannade länge, ofta till sin 
pension. Idag har de flesta räddningstjänster mer eller mindre svårt att hitta 
personer som både är intresserade, lämpliga för jobbet och som kan vara 
tillgängliga. SKR (Sveriges kommuner och regioner) menar att kommunerna 
behöver vara mer tillmötesgående och flexibla, då kommuner är stora arbetsgivare 
och har potentiell RiB-personal, men inte alltid ser möjligheter för sin personal att 
bidra. 

Det har även varit känt för SKR (Sveriges kommuner och regioner) en längre tid 
(flera år) att RiB-rekryteringsproblematiken är nationellt utbredd för glesbygden. I 
flera delar av Sverige har man tvingats gå ner i beredskap trots att länsstyrelsen 
misstycker pga svårigheten att rekrytera personal. 

Rekryteringsproblematiken föranledde kommunstyrelsen att ge i uppdrag till två 
utredare (Räddningschefen samt HR-specialist) att undersöka om en möjlighet till 
kommunala kombitjänster på RiB skulle kunna vara en lösning. Syftet med projektet 
var att undersöka om det finns möjlighet för kommunens övriga förvaltningar att 
bidra till att öka RiB-bemanningen på räddningstjänsten genom exempelvis 
kombitjänster. Målet med projektet var att ge minst ett förslag på framtida 
lösningar/ tjänster och samarbeten mellan räddningstjänsten och enskilda 
förvaltningar. 

Beställare och styrgrupp för projektet är således kommunstyrelsen. Beslut om vilket 
förslag som rekommenderas för fortsatt behandling skulle därför ske vid 
projektavslut. 

Utredarnas uppdrag var att undersöka och presentera nuläges bilden för behovet av 
RiB-personal i kommunen samt ge förslag på hur kommunen kan tillhandahålla 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

lösningar för problematiken. Uppdraget var specifikt att utreda om det exempelvis 
kan ske genom kombitjänster med andra kommunala verksamheter. 

Projektet har bedrivits i 3 faser vilka är omvärlds bevakning (fas 1 ), 
nulägesbeskrivning och förslagsbearbetning (fas 2) samt konsekvensbeskrivningar 
(fas 3). 

Utredarnas slutsats i projektet är att två olika förslag är genomförbara (redovisas i 
rapport 3) men att förslag 1 rekommenderas. Det innebär att en tillsättning av minst 
två heltidskombitjänster med arbetsuppgifter för flera olika förvaltningar görs i 
stationsområdena. Prioriterat stationsområde och placering för tjänsterna är Sösdala 
men samma lösning kan användas på andra stationsområden. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
En utökad bemanning på en eller flera av kommunens RiB stationsområden med en 
utökad säkerhet som konsekvens för kommuninvånarna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ingen ekonomisk konsekvens för verksamheten för beslutet i denna tjänsteskrivelse. 
I framtiden vid genomförande av förslaget blir en konsekvens för kommunen att 
driftmedel behöver tillföras räddningstjänstens budget för att driftsätta och 
tillhandahålla förslaget på antalet kombitjänster som väljs. 

Facklig samverkan 
Ärendet behandlades på centralt samverkansmöte 29 maj. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2020-05-14, § 19, kommunstyrelsen att besluta följande: 

1. Att ge i uppdrag till utredarna att arbeta vidare med genomförandeplan och 
ekonomisk beräkning av förslag 1 i projektet för kombitjänster på RiB. 

2. Att ge utredarna i uppdrag att redovisa genomförandeplan och ekonomisk 
beräkning för förslag 1 till PU senast i november 2020. 

3. Att ge i uppdrag till utredarna enligt förslag 3 i projektet för kombitjänster 
på RiB, vilket innebär att formulera ett uttalande från kommunledningen att 
förvaltningarna endast får säga nej till medarbetare som är intresserad av att 
tjänstgöra som RiB om synnerliga skäl föreligger. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Bilaga: 
Reservation, Björn Widrnark (FV) 

Sänt till: 
HR-specialist 
Räddningschef 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 104 

Utredning om utökning av antalet RIB och 
skogsbrandvärn 
Dnr: RT J 2020/10 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Utökningen av RIB sker i första hand genom att arbeta vidare med projektet 
för kombitjänster på RIB, vilket behandlas i ärende KLF 2020/471 med 
separat beslutsprocess. 

2. Ett nytt skogsbrandväm inrättas inte i kommunen enligt utredningens 
förslag. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på punkt 1 i arbetsutskottets förslag till beslut. 

Robin Gustavsson (KD),Joachim Fors (S), Sven Lundh (SD) och Thomas 
Haraldsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om punkt 1 ska bifallas eller avslås och 
finner förslaget bifallet. Han ställer därefter punkt 2 under proposition och finner 
även det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

I Hässleholms kommun har det sedan flera år tillbaka varit en stor 
personalomsättning på RIB- stationerna. RIB står för beteckningen räddningsman i 
beredskap. Dessa personer arbetar på deltid för räddningstjänsten. 
Rekryteringsproblemen är återkommande och endast ett fåtal eller inga sökande har 
inkommit vid utlysning av nya tjänster. Det har lett till stora kostnader för 
Hässleholms räddningstjänst samt en sänkt bemanning på Tyringe, Hästveda, 
Vinslövs och Sösdalas stationsområden med en sänkt förmåga till följd. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Den 20 augusti 2018 inkom motionen om ett uppdrag till kommunstyrelsen att 
utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka antalet deltidsbrandmän, till 
åtminstone samma nivå som för 15 år sedan, samt utreda förutsättningarna för 
införandet av ett s.k. skogsbrandvärn. 

Under samma period inkom även ett uppdrag från kommunstyrelsen till 
kommunledningsförvaltningen att utreda och presentera nulägesbilden för behovet 
av RIB-personal i kommunen, ge förslag på hur kommunen kan tillhandahålla 
tjänster till RIB stationerna samt att utreda om det exempelvis kan ske genom 
kombitjänster med andra kommunala verksamheter. 

Utredningarna berör samma ämne och resultatet av projektet för kombitjänster kan 
delvis anses besvara en del av frågeställningen för syftet med utredningen. 
Refereringar till projektet om kombitjänster görs därför i utredningen och bifogas 
handlingarna för beslutsärendet. 

Inga argument i utredningen motsäger att förslaget på att utöka RIB skulle vara 
omöjligt under en längre tidsperiod, men det krävs en stor prioritering i både tid, 
pengar och inriktningsbeslut i kommunen i övrigt. Det är angeläget även för 
räddningstjänsten att RIB-bemanningen återupprättas och något som 
räddningstjänsten ser mycket positivt på. 

Utredningen föreslår dock kommunen att i nuläget istället prioritera det förslaget på 
kombitjänster som presenteras i det andra uppdraget från kommunstyrelsen som ett 
första steg i upprättande av RIB-bemanningen på utvalda stationsområden. I övrigt 
fortsätter arbetet för att rekrytera RIB i de olika områdena tillsammans med RIB
personalen som det gör idag med förnyat fokus sen den nya räddnings chefen 
tillträdde och en förhoppning om förändring i samhället kvarstår. 

S kogsbrandsvärn 

Eftersom värnen i Hässleholm redan i nuläget skulle kunna hantera 
skogsbränder i nuvarande utformning och bevisligen har gjort det under 
Hästvedabranden 2019 samt att det i nuläget tack vare samverkan med 
andra privata aktörer, MSB och räddningstjänster inte råder brist på 
personal vid skogsbränder så föreslår räddningstjänsten att inget nytt 
skogsbrandvärn skapas i Hässleholms kommun. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 59, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

6 ivJ 

11 (63) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

1. Utökningen av RIB sker i första hand genom att arbeta vidare med 
projektet för kombitjänster på RIB, vilket behandlas i ärende KLF 
2020 / 4 71 med separat beslutsprocess. 

2. Ett nytt skogsbrandvärn inrättas inte i kommunen enligt utredningens 
förslag. 

Sänt till: 
Räddningschef 
Personalavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 105 

Svar på fråga om beaktad säkerhetsaspekt på 
inpassering i stadshuset 
Dnr: KLK 2018/436 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inpasseringssystemet till Stadshuset är skäligt utifrån 
nuvarande hotbild. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med ombyggnation av Stadshuset anlitade Hässleholms kommun en 
extern konsult för att utreda säkerhetsaspekten och ta fram förslag på rutiner och 
utformning av ett robust inpasseringssystem i relation till bedömd hotbild. Befintlig 
inpassering i Stadshuset utgörs av två barriärer för att få tillträdde till lokaler och 
tjänstepersoner i Stadshuset. 

Första barriären är nuvarande låsta dörrar in mot trapphuset i fastigheten, nästa 
barriär ä.r låsta dörrar in till respektive korridor. Inpassering genom de olika 
barriärerna tilldelas utifrån strikta behörigheter. Samtidigt med ombyggnationen 
infördes även besöksrutiner vilka innebär att alla besök skall hämtas och lämnas i 
receptionen. Val av utformning av barriärer är gjorda utifrån att de samtidigt utgör 
en brandcellsgräns och måste utgöras av självstängande dörrar i erforderlig 
brandklass. 

Vid ett kommunstyrelsesammanträdde ställdes frågan om inpasseringssystemet 

ovan skulle kompletteras med en ytterligare barriär i form av vändkors vid 
receptionen innan passage till första barriär. Förslag till utformning av detta har 
tagits in av extern konsult och förespråkas ej då detta av utrymmesskäl inkräktar på 
tillgängligheten för såväl reception, offentliga toaletter som stadshusets 
säkerhetsrum. Kostnaden för ett system med vändkors är enligt beräkningar ca: 300 
000 kronor. 

Sammanfattningsvis så är en komplettering med vändkors ej skäligt utifrån tre 
aspekter: 

• stadshusets befintliga säkerhetsskydd/inpasseringsystem som redan idag 
har en hög säkerhetsnivå och motsvarar erforderligt skydd utifrån bedömd 
hotbild. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

• Kostnaden är hög i relation till ökad säkerhetsnivå. 

• Ytterligare installationer påverkar tillgängligheten negativt till reception, 
offentliga toaletter samt säkerhetsrum. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 61, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att inpasseringssystemet till Stadshuset är skäligt utifrån 
nuvarande hotbild. 

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

Sänt till: 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 106 

Utredning driftformer för fiberenhet 
Dnr: KLF 2020/630 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Bifogad utredning godkänns och läggs till handlingarna. 

2. Fiberavdelningens verksamhet kvarstår tills vidare i kommunal förvaltning. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-28 § 173 att uppdra åt kommundirektören att 
senast 2020-06-30 redovisa en utredning av optimal driftform för fiberenheten: I 
kommunal regi, i Hässleholm Miljö AB eller i ett eget bolag. Utredningen bör ske i 
samverkan med Hässleholm Miljö AB. För att verkställa uppdraget har 
kommunledningsförvaltningen anlitat extern utredare vid namn Per Bengtsson från 
företaget Ljusare Framtid. 

Utredaren har fokuserat på en sammanhållen organisation som han bedömer ger de 
bästa förutsättningarna för den framtida fiberverksamheten vilket också förväntas 
skapa förutsättningar för fortsatt verksamhetsutveckling och digitalisering i och för 
Hässleholms kommun. En framgångsfaktor är att skapa en flexibel organisation 
som både kan hantera marknadens önskemål om fiberinfrastruktur i kombination 
med kommunens mål om att alla invånare och verksamheter också ska få möjlighet 
till en stabil fiberinfrastruktur. 

Utredaren har kommit fram till att det finns fördelar för samtliga alternativ som 
skulle utredas, det vill säga om fiberverksamheten bedrivs i kommunal regi, inom 
Hässleholm Miljö AB eller i ett eget bolag. En sammanställning av styrkor, 
svagheter, möjligheter och risker i de olika alternativen visas i de SWOT-analyser 
som finns i bilagorna till utredarens rapport. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Målsättningarna i Hässleholms kommun är ambitiösa och utgör en nödvändig 
förutsättning för att kommunen ska kunna ställa om sina verksamheter. Detta måste 
göras oberoende av organisationsform för fiberenheten för att kunna möta 
utmaningen att leverera förväntade tjänster idag och i framtiden under mycket tuffa 
resursmässiga begränsningar. 

En framgångsfaktor är förändringstempo. Att Hässleholms kommuns invånare, 
verksamheter och bolag oberoende om dessa drivs kommunalt eller privat ska 
kunna få tillgång till digitala tjänster. För att lyckas med detta krävs samverkan både 
inom kommunen men också i regionen och med externa partners. Utredaren anser 
att en väl sammanhållen organisation med ett tydligt uppdrag blir ett fundament för 
att få ut välfärds tjänster och samhällsviktiga tjänster av olika slag i Hässleholms 
kommun. 

Den framtida fiberorganisationen ska oavsett organisationsform fokusera på att 
tillhandahålla rätt leveranser på ett effektivt sätt. Dessutom ska organisationen 
möjliggöra för marknadens aktörer att på likvärdiga affärsmässiga villkor få tillgång 
till den digitala infrastrukturen och dess tjänster. Nya tjänsteaktörer ska kunna 
ansluta och snabbare få ut sina tjänster till användarna. Detta skapar rätt 
förutsättningar för kommunens fortsatta utveckling. 

Pågående tvist mellan Konkurrensverket och Hässleholms kommun rörande 
markavtal i Hässleholms kommun som nu ligger för avgörande i Patent och 
Marknadsdomstolen har beaktats i utredningens slutsats. Det har även skett en 
avstämning med Hässleholms kommuns anlitade advokat för att ge svar på om 
hinder för bolagsbildning föreligger i och med den pågående rättsprocessen. 
Advokaten menar att om fiberledningarna skulle överföras till ett nytt bolag 
behöver ett markavtal upprättas vilket skulle inverka negativt på den pågående 
processen. Det är därför väsentligt vid ett eventuellt bolags bildande att tidpunkten 
för ett överförande av fibernätet sker efter processen avslutats. 

Utredaren föreslår i sin rapport att fiberavdelningen i framtiden ombildas från 
dagens förvaltningsform till bolagsform där organisationen lättare kan möta de krav 
och utmaningar som uppdraget innebär. Utredaren är samtidigt tydlig med att så 
länge kommunen är i en pågående tvist med konkurrensverket så ska 
fiberavdelningen kvarstå i kommunal förvaltningsform. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 62, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

1. Bifogad utredning godkänns och läggs till handlingarna. 

2. Fiberavdelningens verksamhet kvarstår tills vidare i kommunal förvaltning. 

Sänt till: 
Kommun direktör 
Fiberchef 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrl<es 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

§ 107 

Utredning avseende Natur- och friluftsrådet 
Dnr: KLF 2020/382 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Natur- och friluftsrådet inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
föreslås avvecklas i dess nuvarande form. 

2. Sammanhållande ansvar för att utveckla kommunens arbete med att främja 
och stödja förutsättningar för friluftsliv och därtill kopplad friluftsturism 
förs över till kultur- och fritidsförvaltningen från 2021-01-01. E n 
koncernövergripande samverkansgruppering med fokus på samordning och 
kunskapsdelning vad gäller kommunens och koncernens uppdrag inom 
natur- och friluftsfrågor, vilken leds av kultur- och fritidsförvaltningen 
föreslås bildas. 

3. Budgeten från Natur- och friluftsrådet på 700 000 kronor inom miljö och 
stadsbyggnadsnämnden överförs till kultur- och fritidsnämnden. 

4. Kultur- och fritidsnämnden ska till kommunstyrelsen senast 2021-08-31 
lämna redovisning om hur arbetet med det sålunda överflyttade ansvaret 
fortskrider. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligt enligt bilaga. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till punkt 1. Han yrkar därtill att andra meningen i 
punkt 2 ska strykas och att pengarna i punkt 3 ska återföras till årets resultat. 

Robin Gustavsson (KD) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att en ny punkt 4 läggs till beslutet med följande lydelse: 
"Kultur- och fritidsnämnden ska till kommunstyrelsen senast 2021-08-31 lämna 
redovisning om hur arbetet med det sålunda överflyttade ansvaret fortskrider." 

Kommunstyrelsen 

J,sterio!j ~~ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-1 0 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Omröstning 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till beslut mot Björn Widmarks 
förslag och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Ordförande ställer därefter Lena Wallentheims tilläggsyrkande under proposition 
och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

I EY s granskningsrapport om processen kring uppförandet av vindskydden i 
Hovdalaområdet pekas bl.a. på otydligheter i styrning och uppföljning av natur-och 
friluftsrådets verksamhet. Med bakgrund av granskningsrapporten genomfördes en 
utredning med syftet att utreda en eventuell nedläggning av natur-och friluftsrådet 
samt ge förslag på hur dess uppgifter i så fall kan organiseras. Under utredningen 
har intervjuer gjorts med de parter och personer som under 2020 utgjort natur- och 
friluftsrådet. Genomgång och studier av underlag som haft koppling till natur- och 
friluftsrådets verksamhet över åren har även gjorts. Exempel på sådant underlag är 
protokoll, minnesanteckningar, ärendeskrivelser, rapporter mm. 

Den sammanlagda uppfattningen efter utredningen är att natur- och friluftsrådet 
bör ombildas. Rådet, som initierades i mars 2008, har haft och har en fortsatt 
värdefull funktion som plattform för att lösa upp interna utmaningar, samla 
kompetenser och effektivisera nödvändiga samarbetsprocesser. Mycket har skett 
och skapats där natur- och friluftsrådet har fört frågor framåt och skapat värden. 
Vår bedömning och slutsats i utredningen är att tvärgående samverkans
grupperingar, med tydligt preciserade uppdrag och beslutsmandat, är av stort värde 
för att kommunen effektivt och målinriktat löser utmaningar och nyttjar möjligheter 
utifrån våra mål och målgrupper. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 66, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Natur-och friluftsrådet inom Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
föreslås avvecklas i dess nuvarande form. 

2. Sammanhållande ansvar för att utveckla kommunens arbete med att främja 
och stödja förutsättningar för friluftsliv och därtill kopplad friluftsturism 
förs över till kultur- och fritidsförvaltningen från 2021-01-01. En 
koncernövergripande samverkansgruppering med fokus på samordning och 
kunskapsdelning vad gäller kommunens och koncernens uppdrag inom 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

natur- och friluftsfrågor, vilken leds av kultur- och fritidsförvaltningen 
föreslås bildas. 

3. Budgeten från natur och friluftsrådet på 700 000 kronor inom miljö och 
stadsbyggnadsnämnden överförs till kultur- och fritidsnämnden. 

Sänt till: 
Kultur- och &itidsförvaltningen 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
HIBAB 

Kommunstyrelsen 

J,steria~ i1r1 Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 108 

Redovisning av vidtagna åtgärder utifrån revisorernas 
granskning av vindskydd 
Dnr: KLF 2020/381 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att för att få genomföra en direktupphandling 
m åste man genomgått en utbildning som kommunledningsförvaltningens 
upphandlingsenhet tillhandahåller. Detta ska inarbetas i riktlinjer för inköp 
och upphandling vid nästa revidering. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
granskat process vid upprättande av vindskydd i H ovdalaområdet. EYs samman
fattande bedömning är att uppförandet av vindskydden inte hanterats på ett ända
målsenligt samt från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De förtroende
valda revisorernas bedömning är att genomförandet varit undermåligt. 

Hässleholms revisorer rekommenderar kommunstyrelsen, miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att: 

• tillse att LOU och upphandlings- och inköpspolicy följs, 

• alla projekt följer projekthandboken, 

• alla projekt i kommunen bedrivs utifrån en budget med tillhörande 
uppföljning, 

• organ så som exempelvis natur- och friluftsrådet har tydliga ramar gällande 
bland annat budget, ansvar och befogenheter, samt 

• att projekt får egna kostnadsställen så att en ändamålsenlig eko nomisk 
uppföljning möjliggörs. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2020, §43, att uppdra till 
kommundirektören att vidta rekommenderade åtgärder som påkallats med 
anledning av den kritik som framförts i rapporten. Kommundirektören ska senast 
den 10 juni återrapportera vidtagna insatser till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

I dett'l ärende behandlas åtgärder gällande upphandling, projekthanbok samt budget 
och uppföljning. Natur- och friluftsrådet hanteras i separat ärende. 

Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2014, §166, Policy för inköp och 
upphandling och kommunstyrelsen fastställde den 4 oktober 2017, §221, Riktlinjer 
för inköp och upphandling. Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat 
riktlinjerna under 2019 framförallt avseende återvinning/ återanvändning av 
inventarier inom kommunkoncernen. Detta ärende ska behandlas på 
kommunstyrelsen den 20 maj 2020. För att ytterligare tillse att LOU, policyn och 
riktlinjerna följs så kommer upphandlingschefen att informera förvaltningscheferna 
om kommunens policy och riktlinjer den 8 maj 2020. Dessutom föreslår 
kommunledningsförvaltningen att för att få genomföra en direktupphandling måste 
man ha genomgått en utbildning som kommunledningsförvaltningens 
upphandlingsenhet tillhandahåller. 

Kommundirektören fastställde i december 2018 en Handbok för kommunens 
projektmodell. I den framgår att projekt ska ha en särskild organisation, en budget 
samt ett tydligt syfte och mål. Denna modell ska följas för kommunens projekt. För 
att ytterligare tillse att projektmodellen används så kommer 
kommunledningsförvaltningens verksamhetsutvecklare att informera 
förvaltningscheferna om modellen den 8 maj 2020. 

Kommunfullmäktige fastställde den 26 mars 2018, §39, Riktlinjer för investeringar. I 
dessa framgår att de investeringar som kommunfullmäktige beslutat om för året ska 
kommunstyrelsen samt nämnderna specificera i sina internbudgetar. 
Investeringsprojekten budgeteras med projekt i ekonomisystemet. 
Fastighetsprojekten budgeteras initialt på ett projekt i ekonomisystemet. När 
upphandling och projektering är genomförd budgeteras fastighetsprojekten på ett 
eget projekt. Det framgår även att det är kommunstyrelsen och respektive nämnd 
som ansvarar för att samtliga investeringar följs upp och återrapporteras i samband 
med ordinarie ekonomiska uppföljningar enligt anvisningar för uppföljning. För att 
ytterligare tillse att riktlinjerna för investeringar följs så kommer ekonomichefen den 
8 maj 2020 att informera förvaltningscheferna om riktlinjerna för investeringar, 
framförallt delarna avseende budgetering och uppföljning. 

I det nya ekonomisystemet kommer det bli tydligare vem som är projektledare 
eftersom det både för drift- och investeringsprojekt måste läggas upp en 
projektledare. Eftersom det nya systemet togs i drift den 1 april är inte alla rutiner 
och nya arbetssätt fastlagda. Ekonomiavdelningen kommer att utveckla rutinerna 
och informera förvaltningarna om hur hanteringen ska ske framöver avseende bland 
annat budgetering, redovisning och uppföljning av både drift- och 
investeringsprojekt. 

Kommunstyrelsen 

Josteriog
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 67, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att för att få genomföra en direktupphandling 
måste man genomgått en utbildning som kommunledningsförvaltningens 
upphandlingsenhet tillhandahåller. Detta ska inarbetas i riktlinjer för inköp 
och upphandling vid nästa revidering. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 109 

Delårsrapporter april 2020, kommunala bolag 
Dnr: KLF 2020/553 

Beslut 

De kommunala bolagens delårsrapporter och helårsprognoser per den 30 april 2020 
godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

De kommunala bolagen prognostiserar ett positivt resultat för 2020 på 22,5 
miljoner kronor, vilket totalt sett innebär en avvikelse på noll och därmed en budget 
i balans. 

Sänt till: 
Kommunala bolagen 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 110 

Månadsuppföljning per den 30 april 2020 
Dnr: KLF 2020/554 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Förvaltningarnas månadsuppföljning och helårsprognos per den 30 april 
2020 godkänns. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder som visar underskott att vidta 
åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 
2020. Samtliga nämnder med underskott ska redogöra för aktuell prognos 
och åtgärdsplan vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 augusti 2020. 
Underlag som ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde ska 
mailas till ekonomiavdelningen senast den 10 augusti 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen prognostiserar ett negativt resultat för 2020 på -107,2 mnkr. Från och 
med den 1 januari 2019 ska värdepapper värderas till verkligt värde enligt den nya 
lagen om kommunal bokföring och redovisning, vilket har påverkat prognosen 
negativt med -56,5 mnkr. Jämfört med budget visar prognosen ett underskott på -
122,4 mnkr. Arets investeringsverksamhet beräknas uppgå till 355,8 mnkr vilket är 
116,8 mnkr lägre än budget och en genomförandegrad på cirka 75 procent. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLl... 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 111 

Slutredovisning av investeringsprojekt inom tekniska 
nämnden 
Dnr: KLF 2020/286 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Tekniska nämndens slutredovisningar av investeringsprojekt godkänns med 
följande tillägg: 

Att till nästkommande slutredovisningstillfålle även kommentera eventuella 
budgetavvikelser samt besvara frågan om vilka lärdomar och erfarenheter som 
dragits av respektive investeringsprojekt. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Enligt kommunens riktlinjer för investeringar, fastställda av kommunfullmäktige 
den 26 mars, ansvarar respektive nämnd för att slutredovisning görs. Nämnden ska 
godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen. 

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat 
investeringsanslag på 1 000 tkr eller mer. Redovisningen ska bland annat innehålla 
en efterkalkyl samt förklaringar till eventuella avvikelser. Syftet är att främja 
organisatoriskt lärande och därför ska slucrapporten även innehålla en summering 
av de erfarenheter och lärdomar som uppkommit under projektet. 
Slutredovisningen ska innehålla svar på följande frågor; 

• Har investeringens syfte och mål uppnåtts? 

• Har några avvikelser inträffat i förhållande till förkalkylen/ budgeten? 

• Har tidplanen hållit? 
• Om avvikelser skett på ovanstående punkter, vilka är orsakerna? 

• Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet? 

Slutredovisningen ska ske omgående efter att investeringen tagits i anspråk eller när 
investeringen godkänts vid slutbesiktning. 

Tekniska nämnden har godkänt slutredovisningar för följande investeringsprojekt; 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Gång- och cykelbro över Vinne å i Vinslöv 
Ombyggnation av kök Vittsjö skola 
Förskola Röinge gamla skola 
Nattjour 
Sprinkler Norra Station 

Ekonomiavdelningens bedömning 

Ekonomiavdelningen har tagit del av slutredovisningama. Några synpunkter har 
noterats. 

• Startdatum för Gång- och cykelbron över Vinne å i Vinslöv är inte korrekt. 

• Avsaknad av förklaring till varför projekten Ombyggnation av kök Vittsjö 
skola samt Nattjouren visar överskott. 

• Enbart för ett projekt (Sprinkler Norra Station) av fem har frågan om vilka 
lärdomar och erfarenheter som dragits av investeringsprojektet besvarats. 

Ekonomiavdelningen vill därför påtala till tekniska nämnden att till nästkommande 
slutredovisningstillfålle även kommentera eventuella budgetavvikelser samt besvara 
frågan om vilka lärdomar och erfarenheter som dragits av respektive 
investeringsprojekt. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 68, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Tekniska nämndens slutredovisningar av investeringsprojekt godkänns med 
följande tillägg: 

Att till nästkommande slutredovisningstillfålle även kommentera eventuella 
budgetavvikelser samt besvara frågan om vilka lärdomar och erfarenheter som 
dragits av respektive investeringsprojekt. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
K.ommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 112 

Medfinansiering av bussgata, en ny anslutning till väg 
23/väg 119 från Stoby i Hässleholm för busstrafik 
Dnr: KLK 2019/511 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. 3 250 000 kronor avsätts år 2020 för medfinansiering av bussgata, Stoby 
kollektivtrafikåtgärd, väg 23/ väg 119. 

2. Finansieringen av bussgatan i Stoby sker genom upplåning 2020. 

3. Tekniska nämndens budget kompenseras för ökade driftkostnader som 
uppstår för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur. 

4. Budgetmedel från kommunledningsförvaltningens (tillväxtavdelningen) 
driftbudgetram för år 2020 på 960 000 kronor avseende tillköp av stadsbuss 
linje 3 återförs till årets resultat. I Strategisk plan med budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023 reduceras kommunledningsförvaltningens budgetram 
med 960 000 kronor. 

Reservationer 

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

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, det vill säga 
att 3 381 300 kronor ska avsättas för medfinansiering. 

Lena Svensson (C) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

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

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (I<D), Thomas 
Haraldsson (L), Camilla Nordström (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), 
Lars Johnsson (M). 

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

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

Kommunstyrelsens har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

En ny anslutning från väg 23/väg 119 till Sandbyvägen i Stoby i Hässleholm har 
planerats under lång tid så att befintlig busslinje 542 kan trafikeras. En förenklad 
åtgärdsvalsstudie har gjorts för åtgärden, "kollektivtrafikförsörjning för Stoby", 
2014-02-26, se bila~ 4 i tekniska nämndens beslut den 27 februari 2020, § 13. 
Studien som gjorts visar att med vald åtgärd tillfaller en stor del av nyttorna den 
lokala trafikförsörjningen av Stoby och det kommunala vägnätet. Stoby får en 
snabbare bussförbindelse till Hässleholm C än med dagens stadsbusslinje 3 samt får 
en direktförbindelse med Broby. Hela åtgärden uppgår till 6,957 mnkr, varav 
kommunen föreslås stå för halva kostnaden för icke interna kostnader samt 40 
procent för interna kostnader. Det innebär att kommunens kostnad uppgår till 
3,3813 mnkr med utbetalning år 2020. Samtidigt medför åtgärden en minskad 
driftkostnad för kommunen på 960 tkr/år då tillköp av stadsbuss linje 3 kommer att 
upphöra. Beloppet är baserat på 2019 års kostnadsnivå. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 69, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 
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följande beslut: 

1. 3 250 000 miljoner kronor avsätts år 2020 för medfinansiering av bussgata, 
Sto by kollektivtrafikåtgärd, väg 23 / väg 119. 

2. Finansieringen av bussgatan i Stoby sker genom upplåning 2020. 

3. Tekniska nämndens budgetkompenseras för ökade driftkostnader som 
uppstår för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur. 

4. Budgetmedel från kommunledningsförvaltningens (tillväxtavdelningen) 
driftbudgetram för år 2020 på 960 000 kronor avseende tillköp av stadsbuss 
linje 3 återförs till årets resultat. I Strategisk plan med budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023 reduceras kommunledningsförvaltningens budgetram 
med 960 000 kronor. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att 3 250 000 ska avsättas för år 2020 för 
medfinansiering av bussgata. 

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

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 113 

Medfinansiering av gång- och cykelbana vid riksväg 
23 mellan Sösdala och Norra Mellby 
Dnr: KLK 2019/618 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om att anlägga en ny gång- och 
cykelbana vid riksväg 23 mellan Sösdala och Norra Mellby. Kommunstyrelsens 
bedömning är att det är Trafikverket som ska ansvara och finansiera projektet i sin 
helhet och avslår därmed förslaget på medfinansiering på 7,5 miljoner kronor. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar att projektet ska medfinansieras med 50 %. 
Finansieringen sker genom ökad upplåning. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Lena Svensson (C) och Joachim Fors (S) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. D en som vill bifalla Lena Wallentheims förslag röstar 
nej." 

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

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

Kommunstyrelsen 
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Följande röstar nej: Lena Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Ola Lindahl (S), 
Henrik Backlund (S), Lena Svensson (C). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Syfte och bakgrund 
Av tekniska nämndens utredning i ärendet framgår följande beskrivning. 

I den regionala infrastrukturplanen för Skåne 2018-2029 avsätts medel för att bygga 
ut gång- och cykelnätet i regionen. Som ett planeringsunderlag och stöd för 
prioritering har Region Skåne, i samverkan med Trafikverket och berörda 
kommuner, upprättat en cykelvägsplan för Skåne. Utgångspunkten för finansiering 
av prioriterade gång- och cykelvägsåtgärder är 50 procent medfinansiering för 
berörda kommuner. 

En ny gång- och cykelväg längs Sträntevägen/väg 1905 genom Sösdala 
E n ny gång- och cykelväg längs Sträntevägen/väg 1905 genom Sösdala, vidare till 
riksväg 23 har på sträckan fram till Sösdala tidigare ingått som en prioriterad åtgärd i 
den regionala cykelvägsplanen. Trafikverket planerar istället genomföra gång- och 
cykelvägen i samband med projektet Väg 23, Tjörnarp - Sandåkra. Placering av 
planskildheten och sträckningar för den aktuella gång- och cykelvägen utreds vidare 
inom ramen för vägplanen för projektet. 

Syftet med åtgärderna är att knyta ihop orterna, uppnå en säkrare skolväg och 
förbättra trafiksäkerheten för trafiken på riksväg 23 och för oskyddade trafikanter. 

Med ovan nämnda anledning har Trafikverket upprättat ett medfinansieringsavtal 
avseende en ny gång- och cykelväg längs Scräntevägen/väg 1905 genom Sösdala, 
vidare till riksväg 23, som ska passera vägen planskilt, och sedan fortsätta till Norra 
Mellby. 

Atgärdsvalsstudie 
En åtgärdsvalsstudie har gjorts för åtgärden. Atgärdsvalsstudiens övergripande syfte 
och målsättning är att hitta åtgärder som skapar bättre tillgänglighet - nationellt, 
regionalt och lokalt för både persontrafik och gods, bättre trafiksäkerhet samt bättre 
förutsättningar för god bebyggd miljö utmed sträckan. Vidare tar åtgärdsvalsstudien 
upp att god framkomlighet utmed väg 23 är en viktig regional förutsättning. 

Väg 23 är en funktionellt prioriterad väg vilket innebär att det ställs stora krav på 
framkomlighet, inte minst för tung trafik då vägen ingår i det utpekade nätet för 
transporter. 

Kommunstyrelsen 
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Bebyggelsen utmed vägen innebär att människor rör sig i området, varav vissa har 
behov av att färdas utmed vägen eller att korsa den. Boende i orterna öster om 
vägen är beroende av att ta sig till orterna på den västra sidan för att ta del av 
kollektivtrafik, skola och serviceutbud. Detta är viktigt att tänka på i uppsättande av 
mitträcke och en ökad hastighet längs hela sträckan, som också påverkar 
trafiksäkerheten. 

Orter med fler än 200 invånare bör ha en cykelförbindelse till närmaste större tätort 
som ligger inom fyra till fem kilometer samt sex kilometer om de är hänvisade till 
komplett grundskola där. Atgärdsvalsstuclien pekar ut önskade cykelförbindelser, 
varav sträckan mellan Höör och Tjörnarp samt mellan Sösdala och Hässleholm (via 
Norra Mellby, Sandåkra och Tormestorp) finns utpekade. I åtgärdsvalsstuclien har 
man konstaterat att cykelvägarna möjligen kan göras i samband med att väg 23 
byggs om till 2+ 1-väg. 

Sist tar åtgärdsvalsstuclien upp att Skåne har goda förutsättningar att utveckla 
cyklingen som transportmedel eftersom tätorterna ligger relativt nä.ra varandra i 
flack terräng och gynnsamt klimat. För att stärka tillgängligheten och binda samman 
det flerkärniga Skåne krävs satsningar både på regional och på lokal tillgänglighet. 
Det centrala i arbetet är att se till "hela resan-perspektivet" och stödja de regionala 
nätverken med ett attraktivt gång- och cykelvägnät i hela Skåne. E n satsning på 
regionala cykelvägar som förbinder mindre orter med varandra, mindre orter med 
större, samt snabba cykelstråk i de mest trafikerade relationerna, skulle göra det 
möjligt att i större utsträckning använda cykeln på ett säkert sätt för kortare och 
medellånga resor, och för resor tillsammans med kollektivtrafiken. Hässleholms 
kommun har sedan projektets start påpekat sin syn på hur viktigt det är att inkludera 
en gång- och cykelväg parallellt med väg 23 från början i arbetet och inte att se det 
som en faktor vid sidan av som löses inom befintligt parallellt vägnät. 

Regionala nyttorna där Trafikverket ä.r väghållare är: 

1. Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för trafiken på riksväg 23 
2. Ökad trafiksäkerhet i stort för gång- och cykeltrafik mellan Sösdala och 

Norra Mellby 
3. Delvis ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafik mellan Sösdala och 

Norra Mellby 

De lokala nyttorna för kommunen är: 

1. Ökad trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik mellan Sösdala och Norra 
Mellby, dock något sämre för de som tvingas passera över väg 23 i plan och 
100 km/ timme 

Kommunstyrelsen 
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2. Ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafik mellan Sösdala och Norra 
Mellby. 

Lokalt får man alltså både en bättre trafiksäkerhet och tillgänglighet samtidigt som 
effekten försämras av en ökad hastighet och mitträcke med avseende på oskyddade 
trafikanter. 

Prisbild och tekniska nämndens beslutsförslag 
Hela åtgärden uppskattas uppgå till mellan 11 -15 miljoner kronor varav kommunen 
föreslås stå för halva kostnaden. 

Det är i planläggningsarbetet inte längre aktuellt med någon sträckning längs 
enskilda vägar, som det tidigare planerats för, utan det blir statlig ge-väg hela vägen 
som Trafikverket svarar för drift- och underhåll av. Medfinansieringsavtalet, § 6, 
punkt 6 i avtalsförslaget handlar endast om kommunal mark, vilket inte bör 
innebära någon kostnad för kommunen. Frågan om omfattningen på markbehovet 
är för tidigt väckt, och Trafikverket återkommer om eventuella kostnader kring 
detta. 

Tekniska nämnden beslutade den 27 februari 2020, § 14, att föreslå 
kommunstyrelsen att avslå medfinansieringsavtalet för en gång- och cykelväg 
Sösdala-Norra Mellby, Hässleholms kommun som Trafikverket region Syd 
upprättat den 16 december 2019. Tekniska nämnden grundar sitt avslag på det 
ansträngda ekonomiska läget som kommunen befinner sig i. 

K.ommunledningsförvaltningen ser ingen anledning att ifrågasätta tekniska 
nämndens beslut. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Ökad service och tillgänglighet för cyklister på sträckan, dock påverkas 
tillgängligheten negativt då mitträcke sätts upp. Trafiksäkerheten påverkas också -
både positivt och negativt - i och med åtgärderna samt en höjd 
hastighetsbegränsning. 

Barnperspektivet 
Barn påverkas med möjligheten att ta sig fram i trafiken, bland annat genom att 
kunna gå och cykla längs eller tvärs v23. Trafiksäkerheten påverkas både positivt 
och negativt i förslaget, liksom tillgängligheten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Om avtalet undertecknas som Trafikverket region Syd upprättat den 16 december 
2019 avseende en gång- och cykelväg vid riksväg 23 mellan Sösdala och Norra 
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medför detta en medfinansiering för Hässleholms kommun på uppemot 7 ,5 mnkr 
(prisnivå 2018-11-01). 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 70, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om att anlägga en ny gång- och 
cykelbana vid riksväg 23 mellan Sösdala och Norra Mellby. Kommunstyrelsens 
bedömning är att det är Trafikverket som ska ansvara och finansiera projektet i sin 
helhet och avslår därmed förslaget på medfinansiering på 7 ,5 miljoner kronor. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att ny gång- och cykelbana vid riksväg 23 mellan 
Sösdala och Norra Mellby ska medfinansieras med 50%. Finansieringen sker genom 
ökad upplåning. 

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

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen, ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 
Trafikverket, region syd 

Kommunstyrelsen 
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§ 114 

Genomföra en översyn i syfte att effektivisera 
kommunövergripande administrativa processer 
Dnr: KLK 2019/181 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Redovisningen inklusive tidplan godkänns. 

2. De processer som vid kartläggning påvisar organisatoriska effekter ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 

I slutet av januari 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören i 
uppdrag att genomföra en översyn i syfte att effektivisera kommunövergripande 
administrativa processer. Resultatet ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 
30 juni 2020. 

Kommunledningsförvaltningen har genomfört översynen som omfattar; 

• En förteckning av övergripande administrativa processer inom 
organisationen. 

• Redovisning av kartläggning och genomfört- och eller pågående 
effektiviseringsarbete inom elva processer. 

• En tidplan och ansvar för kartläggning och effektiviseringsarbete inom 
övriga processer. 

Översynen redovisas i bilaga till ärendet. 

Definition "kommunövergripande administrativa processer" 
Inom den kommunala organisationen finns en stor mängd olika processer av 
administrativ karaktär. I denna översyn har Kommunlednings förvaltningen valt att 
koncentrera sig på de administrativa processer som omfattar hela organisationen 
över förvaltningsgränserna. Samtliga förvaltningar utför processerna, men behöver 
inte vara involverade i samma utförande. Processerna avser nästan uteslutande 
interna processer och arbetssätt, så kallade stödprocesser till de huvudprocesser 
som vänder sig direkt till medborgarna. Exempel är rekryteringsprocessm som 
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genomförs av chefer inom samtliga förvaltningar och registrat11,processen som avser 
registrering och hantering av samtliga handlingar som kommer in till- eller upprättas 
av Hässleholms kommun. 

Avgränsningar 
Totalt har 27 olika administrativa processer identifierats. Inom samtliga processer 
har både utvecklingsbehov och utvecklingspotential beskrivits. Beskrivningen 
innehåller en prioriteringsordning som utgår ifrån om processen i fråga redan är 
kartlagd samt om utvecklingsarbete pågår eller ä.r planerat. 

Resultat av översynen 
Kartläggningen av kommunövergripande administrativa processer visar att 
effektiviseringsarbete pågår och har genomförts inom flera områden och att 
kommungemensamma rutiner finns. E tt övergripande utvecklingsområde är att 
säkerställa följsamheten till befintliga rutiner och användningen av gemensamma 
mallar för att åstadkomma så effektiva arbetssätt som möjligt inom kommunen. 

Fyra av de kartlagda processerna omfattar kansliets verksamheter. Kartläggning och 
utvecklingsarbete inom nämndadm.inistration och registratur kommer att påbörjas 
under hösten 2020 när ny kanslichef tillträtt sin tjänst. E ffektivisering inom dessa 
processer kan få påverkan på kommunens organisation, vilket i så fall redovisas 
tillbaka till kommunstyrelsen i särskild ordning. 

Inom tre ekonomiprocesser avseende redovisning och fakturahantering har 
eventuella effektiviseringsmöjligheter inte utvärderats med anledning av införandet 
av nytt ekonomisystem i kommunen under våren 2020. I samband med 
upphandlingen av nytt system har samtliga processer kartlagts. 

I de sex processer som på olika sätt berör personal och anställning återstår 
utvecklingsarbete inom tre. Processen för rekrytering är kartlagd men följsamheten 
till processen behöver stä.rkas och tydliggöra vilket stöd förvaltningar som saknar 
egen HR-specialist får. Utveckling av chefsrekrytringsprocessen planeras i syfte att 
stä.rka kompetensen vid chefsrekryteringar. Vidare ska arbetssätt i samband med 
introduktion och avslut effektiviseras så att det blir enklare för ansvarig chef att 
"starta upp" en ny anställning i kommunens olika system men också att avsluta den. 

Fem processer avser kommunens arbete med kommunikation. I samband med att 
ett gemensamt kontaktcenter öppnas i kommunen hösten 2020 pågår även ett 
utvecklingsarbete att se över kommunens webbplats och samla alla kommunala 
verksamheter inom en och samma domän. Översyn av webborganisationen har 
genomförts inom ramen för detta arbete. Kar tläggning av det verksamhetsnära 
kommunikationsstödet kvarstår och kommer att påbörjas under hösten 2020. 
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Inom ramen för IT pågår arbete inom samtliga processer i syfte att effektivisera och 
strukturera kommunens IT-miljö. Kommunledningsförvaltningen bedömer att en 
kommunövergripande process för att köpa in, förvalta och avveckla IT-system 
medför en mer resurseffektiv hantering av befintliga system och viss återhållsamhet 
vid inköp av nya system. 

Inköp- och upphandlingsprocessen är kartlagd och revidering av riktlinjer hanteras 
av kommunstyrelsen i maj 2020 .. Information och mallar på kommunens hemsida 
uppdateras och förtydligas i syfte att stärka följsamheten till 
upphandlingsprocesserna. 

Inom processerna avseende lokalförsörjning och investeringar pågår revidering av 
riktlinjer varför ingen ytterligare åtgärd planeras. Inte heller inom planerings- och 
uppföljningsprocessen planeras ytterligare åtgärder inom ramen för detta uppdrag 
eftersom en översyn av kommunens styrmodell pågår. Även bokslutsprocessen 
finns kartlagd och löpande kompetensutveckling kommer erbjudas förvaltningarna 
vid behov. 

Tidplan för arbetet med återstående processer 
Tidplanen inom de processer där utvecklingsarbete har påbörjats eller planeras sätts 
till december 2020. Undantag sker för processer som kan ha organisatorisk 
påverkan såsom nämndadministration, registratur och kommunikationsstöd. 
Översyn inom dessa områden ska vara genomförd senast juni 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inom ramen för utvecklingsarbete i enskilda processer kan ekonomiska 
konsekvenser uppstå. Dessa ska i så fall återredovisas till kommunstyrelsen i särskilt 
ärende. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 72, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Redovisningen inklusive tidplan godkänns. 

2. De processer som vid kartläggning påvisar organisatoriska effekter ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2021. 

Sänt till: 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kansliavdelningen/Kommunlednings förvaltningen 
Ekonomiavdelningen/ Kommunlednings förvaltningen 
Kommunikationsavdelningen/ Kommunlednings förvaltningen 
HR-avdelningen/ Kommunlednings förvaltningen 
IT-avdelningen/ Kommunlednings förvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Omsorgsförvaltningen 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
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§ 115 

Reviderad verksamhetsplan och internbudget för 
kommunledningsförvaltningen avseende 2020 
Dnr: KLF 2020/586 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens reviderade 
verksamhetsplan och internbudget 2020 som ska gälla från och med 1 juli 2020. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om verksamhetsplan och internbudget för 
kommunledningsförvaltningen 2020 (I(S 2019-11-21, § 245). Där beskrivs hur 
kommunledningsförvaltningen utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål 
planerar och genomför verksamheten så att målen ska kunna uppnås. I 
budgetavsnittet framgår hur resurserna fördelas. 

Som en direkt följd av fullmäktiges beslut (2020-04-27) om en ny förvaltnings- och 
nämndsorganisation från 2020-07-01 behöver kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsplan och internbudget revideras. Beslutet innebär att avdelningen för 
arbetsmarknad och kompetensu tveckling lämnar kommunledningsförvaltningen 
och istället bildar en ny förvaltning tillsammans med ekonomiskt bistånd. 

I revideringen av dokumentet har det innehåll som är kopplat till den verksamhet 
som lämnar kommunledningsförvaltningen 1 juli tagits bort. Därutöver har även 
texten om Europaforum Hässleholm 2020 strukits, eftersom det redan har tagits 
beslut om att ställa in det arrangemanget i år. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 73, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens reviderade 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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verksamhetsplan och internbudget 2020 som ska gälla från och med 1 juli 2020. 

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

Sänt till: 
Kommundirektören 
Samtliga avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 116 

Reviderad intern kontrollplan för 
kommunledningsförvaltningen avseende 2020 
Dnr: KLF 2020/590 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunlednings förvaltningens reviderade intern 
kontrollplan för 2020 som ska gälla från och med 1 juli 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om intern kontrollplan för 
kommunlednings förvaltningen 2020 (KS 2019-12-11, § 266). 

Som en direkt följd av fullmäktiges beslut (2020-04-27) om en ny förvaltnings- och 
nämndsorganisation från 2020-07-01 behöver kommunledningsförvaltningens 
intern kontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys revideras. Beslutet innebär att 
avdelningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling lämnar 
kommunledningsförvaltningen och istället bildar en ny förvaltning tillsammans med 
ekonomiskt bistånd. 

I revideringen av dokumentet har det innehåll som är kopplat till den verksamhet 
som lämnar kommunledningsförvaltningen 1 juli tagits bort. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 74, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens reviderade intern 
kontrollplan för 2020 som ska gälla från och med 1 juli 2020. 

Sänt till: 
Kommundirektör 
Samtliga avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 117 

Revidering av delegeringsregler för kommunstyrelsen 
Dnr: KLF 2020/470 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar reviderade delegeringsregler att gälla från och med den 1 
juli 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av den förändrade nämnds- och förvaltningsorganisationen, som 
berör avdelningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling och ska börja gälla 
från och med den 1 juli 2020, behöver kommunstyrelsens delegeringsregler 
revideras. 

De avsnitt som avser arbetsmarknad och kompetensutvecklings verksamhet stryks 
från kommunstyrelsens delegeringsregler. 

Det har i samband med genomgången även uppmärksammats vissa andra 
justeringar som behöver göras. 

I avsnitt A, punkterna 4.1 och 4.2 anges säkerhetschef som delegat. D enna 
funktion finns inte längre och ska därför tas bort. 
Till avsnitt A läggs en ny punkt 5 avseende revidering av 
informationshanteringsplanen. Punkten flyttas från avsnitt H då det inte 
längre är kommunarkivets arkivarier som ansvarar för att revidera planen. 
En ny punkt 3 läggs till avsnitt B gällande beviljande av bidrag till 
Nämndemannaföreningen vid Hässleholms tingsrätt. Delegat blir 
ekonomichefen. 
I avsnitt H (efter revideringar avsnitt F) ändras delegat från 
"Kommunarkivets arkivarier" till "Kommunarkivets arkivarier och 
informationsspecialister" på grund av ändrade titlar hos personalen. I punkt 
3 ''Tillsyn" ändras delegat till Kommunalförbundet Sydarkivera. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 75, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen antar reviderade delegeringsregler att gälla från och med den 1 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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juli 2020. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Utdraget bestyrkes 

44 (63) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLl.. 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Motion om att cykelpassagerna i kommunen byggs om 
till cykelöverfarter 
Dnr: KLK 2018/516 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås. 

Beskrivning av ärendet 

Per-Åke Purk (V) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken han på anförda 
skäl yrkar att cykelpassagerna i kommunen byggs om till cykelöverfarter. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden som inkommit med yttrande av 
vilket framgår i huvudsak följande. 

Nämnden ställer sig positiv till motionen, flera andra kommuner har påbörjat 
arbetet kring cykelöverfarter sedan länge och det är ett bra instrument i cykelarbetet. 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anslå ekonomiska medel till 

1. en utredning gällande omställning ( ombyggnad och reglering) av cykelpassager till 
cykelöverfarter. I utredningen tas åtgärdsförslag fram med kostnadsberäkning. 

2. ombyggnad av cykelöverfarter utifrån prioritering i trafikplan och budget. 
Budgeten styrs av vad utredningen ovan kommer fram till i punkt 1. 

Förslaget innebär en ökad komfort för cyklister och fotgängare längs huvudstråk. 
Framkomlighet och trafiksäkerhet säkerställs och ger cyklister företräde i punkterna. 
Förslaget innebär också en ökad trafiksäkerhet för barn och ger dessa en ökad 
möjlighet att gå och cykla till skolan, vilket i sin tur gör att barn blir medvetna om_ 
hållbarhet i samhället och implementerar ett önskat beteende. Förslaget bidrar till 
ett hållbarare samhälle och kan ingå som en del i trafikplanen och trafikstrategin. 

Därefter har ytterligare utredning efterfrågats från tekniska förvaltningen angående 
dels om det är möjligt att säga hur många cykelpassager respektive cykelöverfarter 
det finns i kommunen, dels hur mycket det skulle kosta att bygga om passager till 
överfarter. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Av erhållen utredning framgår i huvudsak följande. En första översyn av befintligt 
cykelnät har gjorts, där befintliga cykelpassager har inventerats med hjälp av olika 
kartrnaterial. I Hässleholms kommun finns för närvarande inga cykelöverfarter. 

Att göra en passage till överfart kräver målning, skyltning, hastighetsdämpande 
åtgärd samt införande av LTF Ookal trafiköverskrift). 

Därefter har tio cykelstråk i Hässleholms tätort kartlagts. Kostnaderna för att göra 
om cykelpassagerna till cykelöverfarter längs dessa cykelstråk har uppskattats till 
8 750 000 - 17 000 000 kr. Någon kartläggning av cykelstråk i övriga delar av 
kommunen har inte gjorts i denna översyn. 

Bedömning 
E n utgångspunkt för ombyggnad av cykelpassager till cykelöverfarter är att den bör 
ske i hela kommunen och inte endast i Hässleholms tätort. I annat fall kan 
osäkerhet skapas om vilka regler som gäller i olika delar av kommunen. Av hittills 
verkställd utredning framgår att kostnaderna redan för Hässleholms tätort skulle bli 
avsevärda och kostnaderna om ombyggnationer skulle ske i hela kommunen 
följaktligen ännu högre. Mot denna bakgrund och med kunskap om kommunens 
utsatta ekonomiska läge föreslås att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 76, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås. 

Sänt till: 

Tekniska förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 119 

Motion om Gena industriområde 
Dnr: KLK 2019/104 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge tekniska 
nämnden i uppdrag att av miljö- och stads byggnadsnämnden beställa framtagandet 
av en detaljplan för industriändamål gällande Gena Industriområde. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Ulf Berggren och Paul Thurn, båda Sverigedemokraterna, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de anför följande. 
Hässleholm med sin geografiska position, stambanan för tågtransporter och Rv21 
och Rv23 som korsar varandra, har ett fördelaktigt läge för företag och 
organisationer. Men ska Hässleholms kommun kunna attrahera företagare och 
entreprenörer som vill etablera sig i kommunen måste vi ha industrimark som är 
detaljplanelagd för ändamålet samt markberedd. Idag är tillgången till byggbar 
industrimark för försäljning är så gott som obefintlig. Vi har ett område mellan 
Rv21, Rv23 och 119 som ligger strategiskt bra till, med relativt låga kostnader för 
iordningställande av en trafikplats. Området är till vissa delar redan hårdgjort. 
Området som är en del av beteckningen Stoby 6:1 lämpar sig alldeles utmärkt för 
detta ändamål. Skulle bara en trafikplats anläggas vid Hässleholm Nord (Drypor t), 
så beräknas kostnaderna uppgå till 80 miljoner. Eftersom kommunen själv ansvarar 
för väg 119 förbi Gena industriområde, kan planerande och utförande själv styras 
av kommunen. Kostnaden för iordningställande av ny industrimark återbetalar sig 
snabbt i takt med skatteintäkter från både företagare samt nyinflyttade 
kommuninvånare. 

Med stöd av det sålunda anförda yrkar de "Att berörd nämnd ges i uppdrag att 
påbörja framtagandet av en detaljplan för industriändamål gällande Gena 
Industriområde". 

Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som i beslut den 17 
april 2019, § 97, överlämnar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag på 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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yttrande över motion angående Gena Industriområde som miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens svar till kommunledningsförvaltningen. 

Av nämnda tjänsteskrivelse framgår av sammanfattningen att föreslagen detalj
planeläggning inte ligger i linje med den fördjupade översiktsplanen "Framtidsplan 
för Hässleholms stad", att en del förhållanden för mark och natur talar emot 
exploateringen, samt att det redan finns detaljplanelagd mark för industriändamål. 

Bedömning 
Utifrån vad som framgår av ovan nämnda yttrande från miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden framstår det som olämpligt att exploatera aktuellt område 
för önskat ändamål. 

Samtidigt har det framkommit att det finns det en politisk viljeinriktning att i linje 
med motionärens förslag utveckla det aktuella området för industriändamål. Det 
framstår i ljuset av detta som lämpligt att ge miljö- och stads byggnadsnämnden i 
uppdrag att påbörja framtagandet av en detaljplan för industriändamål för området. 
När en detaljplan tas fram får en prövning göras för det som planen ska medge och 
om den framstår som lämpligt för ändamålet. Kommunen har en skyldighet att 
under planprocessen göra de undersökningar och utredningar som behövs samt ta 
ställning till de synpunkter som har kommer in och utifrån detta bedöma om planen 
ska antas. Översiktsplanen ska i detta sammanhang vara vägledande för 
detaljplanering. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 77, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge tekniska nämnden i uppdrag 
att av miljö- och stads byggnadsnämnden beställa framtagandet av en detaljplan för 

industriändamål gällande Gena Industriområde. 

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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2020-06-10 

Motion om lokalt tiggeriförbud 
Dnr: KLK 2017/1010 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer 

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

Protokollsanteckning 

Magnus Akeborn M lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet är helt emot ett lokalt tiggeriförbud i Hässleholms Kommun. 

Att kriminalisera människors ambition, försök och vilja att försöka överleva och 
förbättra sin livssituation, är förkastligt. Dessa människor är offer för fattigdom, 
som är gränslös, och symptom för ett orättvist samhälle. Förbjud fattigdom, inte 
fattiga. Sociala problem ska vi lösa. Brottslighet skall beivras den den förekommer. 

Men att generalisera och stigmatisera människor som redan är utsatta är enligt 
Vänsterpartiet osmakligt." 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD), Björn Widmark (FV) och Karin Axelsson (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Thomas Haraldsson (L), Lena Wallentheim (S), Robin Gustavsson (KD) och Lena 
Svensson (C) yrkar avslag på motionen. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen 

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

6 ja-röster och 7 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Camilla Nordström (SD), Ulf Berggren 
(SD), Sven Lundh (SD), Björn Widmark (FV), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Robin Gustavsson (KD), Thomas Haraldsson (L), Lena 
Wallentheim (S),Joachim Fors (S), Ola Lindahl (S), Henrik Backlund (S), Lena 
Svensson (C). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Patrik Jönsson och Ulf Berggren, båda SD , har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar: 

1) Att ett lokalt tiggeri förbud instiftas. 

2) Att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges beslut får i uppgift att ta fram 
förslag av platser där tiggeriförbud skall råda. 

Bedömning 
Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 
en kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna 
som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 
Regeringen har bemyndigat kommunerna att meddela ordningsföreskrifter genom 1 
§ förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

I 3 kap. 12 § ordningslagen anges bland annat att ordningsföreskrifterna inte får 
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet. 

Rättspraxis har tidigare varit sådan att beslut i kommunerna att införa förbud i de 
lokala ordningsföreskrifterna mot passiv penninginsamling (tiggeri) har underkänts 
av överordnade instanser. Ett avgörande i högsta instans, Högsta Förvaltnings
domstolen, har dock ändrat praxis. Domstolen har i avgörande den 17 december 
2018 (mål nr 2149-18, Vellinge kommun) slagit fast att förbud mot tiggeri kan 
införas i de lokala ordningsföreskrifterna för att upprätthålla den allmänna 
ordningen. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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I målet hade kommunfullmäktige i Vellinge kommun vid en revidering av tidigare 
gällande lokala ordningsföreskrifter beslutet bland annat beslutat följande. 

"Passiv insamling av pengar (tiggeri) far ej förekomma på område som framgår av 
Bilaga D". 

Länsstyrelsen hade vid sin granskning upphävt förbudet. Vellinge kommun 
överklagade, men varken förvaltningsrätten eller kammarrätten ändrade beslutet i 
denna del. 

Högsta Förvaltningsdomstolen godtog däremot Vellinge kommuns förbud mot 
tiggeri. Domstolen anför bland annat följande som grund för sitt ställningstagande. 

Ett förbud mot penninginsamling på offentlig plats syftar till att komma till rätta 
med vad som kan uppfattas som en typ av störning och utgör därmed en 
ordningsföreskrift som i och för sig kan meddelas av kommunen. Vid prövningen 
av om en föreskrift har ett sådant syfte att den utgör en ordningsföreskrift krävs 
inte att kommunen visar att något har kommit att utgöra en störning av viss 
omfattning eller grad för att den aktuella företeelsen ska få regleras. Kommunerna 
är oförhindrade att i förebyggande syfte besluta olika ordningsföreskrifter avseende 
sådant som typiskt sett kan innebära störningar, t.ex. lastning av varor, schaktning 
och grävning, högtalarutsändningar, förtäring av alkohol osv. Av det sagda följer att 
det inte heller kan krävas av en kommun att den presenterar någon utredning till 
stöd för att föreskriften behövs. 

Vidare anförde domstolen att förbudet i det aktuella målet var geografiskt begränsat 
och inte inom aktuella områden kunde anses lägga onödigt tvång på allmänheten 
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 

Av ovannämnda dom kan alltså dras slutsatsen att det ä.r förenligt med 
bestämmelserna i ordningslagen att införa ett förbud mot tiggeri för att förebygga 
störningar av den allmänna ordningen under förutsättning att de områden där 
förbudet ska gälla är särskilt angivna och avgränsade offentliga platser i kommunen. 

Hässleholms kommun kan således införa förbud mot tiggeri med motiveringen att 
förebygga störningar av den allmänna ordningen. 

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt ett förslag till platser på vilka ett 
förbud mot tiggeri är motiverat. De framgår av bilagor till beslutet. Fråga är om 
följande platser. 

1) Området kring City Gross, ICA Kvantum, Systembolaget och Blomsterlandet i 
Hässleholm (bilaga 1). 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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2) Området utanför ICA Maxi, Hässleholm (bilaga 2). 
3) Området utanför Lidl, Hässleholm (bilaga 3). 
4) Området utanför Netto, Hässleholm (bilaga 4). 
5) Området utanför Dollarstore, Hässleholm (bilaga 5). 
6) Tekniska förvaltningens tidigare lokalisering, där ett nytt affårsområde ska 
etableras (bilaga 6). 
7) Området utanför Rusta, Coop m m, Österås, Hässleholm 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 78, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att ett förbud mot passiv 
insamling av pengar (tiggeri) införs på vissa platser i kommunen och att de lokala 
ordningsföreskrifterna kompletteras med förbudet, som ska ha följande lydelse. 

" Insamling av pengar 
21 § 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte förekomma inom de områden som 
framgår av kartbilagor 1-7" 

Nuvarande paragrafer 21 och 22 i de lokala ordningsföreskrifterna ska 
fortsättningsvis benämnas 22 respektive 23. 

Den paragraf som fortsättningsvis ska benämnas 23 ska fortsättningsvis ha följande 
lydelse. 

"Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5, 6, 7 och 8 §§, 9 § 
första stycket, 10-13 §§, 15 - 21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § 
andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande". 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

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

Lena Wallentheim (S) yrkar att motionen ska avslås. 

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

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Justering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Motion "Bullerdämpande trafikåtgärder i Hässleholms 
kommun" 
Dnr: KLK 2016/277 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Håkan Spångberg (SD) har i kommunfullmäktige väckt en motion i vilken han på 
anförda grunder yrkar följande. 

1) Att det görs en utredning där man belyser möjligheterna till alternativa 
asfaltsbeläggningar med bullerreducerande effekt på utsatta delar av kommunens 
vägnät. Merkostnad, beräknad livslängd samt underhållskostnader torde vara av 
intresse. 

2) Att det på särskilt utvald provsträcka görs en provbeläggning där bullerreduktion 
och slitstyrka kan studeras empiriskt. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden. Nämnden beslutade den 23 
februari 2016, § 20, att lämna följande remissyttrande: Tekniska förvaltningen får i 
uppdrag att kontakta Höllviken för utvärdering av referensobjekt gällande 
bullerdämpande beläggning. Utgångspunkterna i utvärderingen ska vara uppmätt 
bullerreduktion, anläggningskostnad, utökad driftskostnad, vinterväghållning och 
slitage. Nämnden har i beslutsprotokollet närmare beskrivit på vilket sätt det går att 
åtgärda bullerproblematik med val av asfaltbeläggning och konstaterat att det finns 
några lyckade referensobjekt runt om i landet, bland annat i Höllviken. 

Därefter har viss skriftväxling med tekniska kontoret skett. Ärendet har ånyo tagits 
upp i tekniska nämnden, som i beslut den 26 mars 2020, § 35, föreslog att följande 
svar skulle lämnas på motionen. 
1. Tekniska förvaltningen har lagt en provsträcka av bullerreducerande asfalt vilket 
visade att bullerreducerande asfalt i tätortsmiljö med relativt låga hastigheter inte 
skiljer sig från "vanlig" asfalt, både vad gäller slitage och buller. 

2. En utredning med empiriska resultat bedöms inte finnas utrymme hos tekniska 
förvaltningen med dagens resurser, inte heller bör den göras i en kommun utan på 
en nationell nivå. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Bedömning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Mot bakgrund av vad som numera framkommit i ärendet bedömer kommun
ledningsförvaltningen att det är svårt att motivera vidtagande av de av motionären 
yrkade åtgärderna och föreslår därför att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 79, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Hanna Nilsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 122 

Placering av framtida badhus i Hässleholm 
Dnr: KLF 2020/237 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Det framtida badhuset i Hässleholm ska placeras inom stadsdelen Norden. 

2. Miljö- och stads byggnadsnämnden får i uppdrag att beakta placeringen av 
ett nytt badhus vid framtagande av strukturplan för stadsdelen Norden. 

3. Kommunstyrelsen rar i uppdrag att återkomma med förslag på budget för 
byggande av det nya badhuset. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet idag. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligt enligt bilaga. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter och Björn Widmark (FV) avstår från att delta i 
beslutet gällande huvudförslaget. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning av 
placeringen. 

Björn Widmark (FV) instämmer i Lena Wallentheims återremissyrkande. 

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 arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och finner 
det bifallet. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Diskussioner om att bygga ett nytt badhus i Hässleholm har pågått i minst 25 år och 
ett flertal utredningar har presenterats under åren. 

Undertecknad har fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att skriva fram 
ett ärende till kommunfull.mäktige där beslutet om placeringen av det framtida 
badhuset i Hässleholm ska ligga inom stadsdelen Norden. 

Denna tjänsteskrivelse tar inte ställning till vad badhuset ska ha för faciliteter. 
Tjänsteskrivelsen hanterar inte heller ekonomin, detaljplaner och trafiksituation i 
frågan. Dessa och många andra frågor får hanteras i samband med att 
badhusärendet lyfts i framtida budgetberedningar. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-27, § 80, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfull.mäktige följande beslut: 

1. Det framtida badhuset i Hässleholm ska placeras inom stadsdelen Norden. 

2. Miljö- och stads byggnadsnämnden får i uppdrag att beakta placeringen av 
ett nytt badhus vid framtagande av strukturplan för stadsdelen Norden. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på budget för 
byggande av det nya badhuset. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot att ärendet avgörs idag. 

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

Lena Wallentheim (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för vidare utredning kring 
placering. 

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

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

Ordförande ställer därefter liggande förslag under proposition och finner det 
bifallet. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Kommunstyrelsen 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
E konomiavdelningen 
Kommun direktör 

Kommunstyrelsen 

Justering 

6 i.J 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 123 

Bidrag till enskilda vägar 
Dnr: KLF 2019/358 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Kommunstyrelsen avslår framställningen om ändring av "Bestämmelser för 
kommunalt bidrag till enskilda vägar". 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 31 oktober 2019, § 133, att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande beslut. 

1. Anta alternativ 3 för utbetalning av kommunalt underhållsbidrag till 
statsberättigade enskilda vägar 

2. Befästa rådande bidragsstorlek för kommunalt underhållsbidrag till icke 
statsbidragsberättigade enskilda vägar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
2015 

3. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ändra i "Bestämmelser för kommunalt 
bidrag till enskilda vägar" i enlighet med beslut i aktuellt ärende. 

Av sammanträdesprotokollet framgår vidare bland annat följande. 

2019 års beviljade underhållsbidrag uppgår sammanlagt till 3 600 000 kronor i 
Hässleholms kommun. För statsbidragsberättigade cm,kilda vägar finn:, inte 
täckning i befintlig budget för de kommunala bidragsutbetalningarna enligt dagens 
bestämmelser. Fyra förslag har tagits fram för kommunala utbetalningsmöjligheter 
till statsbidragsberättigade enskilda vägar. 
1. Inget kommunalt bidrag betalas ut 
2. Behåll befintlig budget (med årlig indexreglering) 
3. Behåll befintlig budget (med icke årlig indexreglering) 

Vid samma sammanträde beslutade tekniska nämnden dessutom, § 132 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta bilagan "Förslag till 
Bestämmelser för kommunalt underhållsbidrag till enskilda vägar". 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

59 (63) 



,,,,,,,,,, 

~ 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Ar 2015 beslutade kommunfullmäktige att det kommunala underhållsbidraget till 
icke bidragsberättigade enskilda vägar skulle sättas till 3,50 kronor/m med undantag 
för de första 200 meterna som inte är bidragsberättigade. 

Av uppgifter erhålla underhand framgår att syftet med beslutet är att summan av 
bidrag till enskilda vägar inte ska kunna överstiga budgeterat belopp och att någon 
indexuppräkning inte ska ske från det belopp som bestämdes vid senaste ändring av 
reglerna 2015. Tanken är vidare att för samtliga bidrag ska gälla att de kan uppgå till 
högst det belopp som motsvarar bidragets andel av samtliga godkända bidragsan
sökningar multiplicerat med avsatta budgetmedel. 

Bedömning 
Kommunfullmäktige beslutade senast 2015 om ändring av "Bestämmelser för 
kommunalt bidrag till enskilda vägar" till den utformning de har idag. 
Bestämmelserna innebär bland annat att de ska ske en indexuppräkning av bidragen 
år från år. Det åligger därvid tekniska nämnden att hantera tilldelad budget så att 
den räcker för att dela ut de bidrag som de väghållarna av de enskilda vägarna har 
rätt till enligt ovannämnda regler. Enligt kommunledningsförvaltningens 
bedömning saknas det anledning att ändra på denna ordning. Gällande 
"Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar" ska därför inte ändras. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOI..L 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson meddelar att det inte finns någon ny 
information att lämna. 

Kommunstyrelsen 

J,steriog !J i.w Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Protokoll 
Personalutskottet 2020-05-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 

Kommunstyrelsen 

Jost,riag 

6 
i J Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 126 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2020 / 664-1 
SKR har beslutat om sammanträdesplan 2021 för styrelsen, beredningar och 
delegationer. 

Protokoll 
Kommunlednings förvaltningens förvaltnings samverkan 2020-04-16 
Kommunledningsförvaltningens förvaltningssamverkan 2020-05-12 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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