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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-12 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Innehållsförteckning 

Redovisning av budgetprognos och åtgärdsplan § 127 

Information från kommundirektören § 128 

Uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för subventionsgrad § 129 
av lokalhyra för föreningar 

Begäran om utökad investeringsbudget för att säkerställa en fortsatt § 130 
framdrift i fiberprojektet under 2020 

Värdeöverföring från Hässlehem AB 2020-2022 § 131 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 132 

Anmälan av delegationsbeslut § 133 

övriga anmälningar § 134 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-12 

Redovisning av budgetprognos och åtgärdsplan 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningarna och lägger dem till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande Stefan Larsson (M) och förvaltningschef Rolf Bengtsson för barn- och 
utbildningsnämnden, ordförande Robin Gustavsson (Iill) och förvaltningschef Sus 
Lantz för socialnämnden, ordförande Winnie Aronsson (L) och förvaltningschef 
Anders Rosengren för kultur- och fritidsnämnden samt ordförande Stefan Larsson 
(M) och tf förvaltningschef Ola Berg för arbetsmarknadsnämnden redovisar i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut den 10 juni 2020, § 110, för aktuell 
budgetprognos och åtgärdsplan för 2020. Redovisningarna är förlagda till 
omedelbart före sammanträdets start. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-12 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Tf förvaltningschef för omsorgsförvaltningen Eva Liljekvist-Borg informerar om 
Covid-19 enhet på Högalidshemmet. Säkerhetssamordnare Kajsa Hermansson 
informerar om det aktuella läget kring coronapandemin i Hässleholms kommun. 

Kommunstyrelsen 

Josteriog !J ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-12 

Uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för 
subventionsgrad av lokalhyra för föreningar 
Dnr: KLF 2019/424 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidare politisk beredning. 

Yrkande 

Karin Axelsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för vidare politisk beredning. 

Lena Wallentheim (S) instämmer i Karin Axelssons återremissyrkande. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2019-10-30 § 214 i uppdrag till kommundirektören, att ta 
fram en konsekvensbeskrivning av hur subventionsgrad på högst 75 % slår mot 
ingångna avtal angående hyra eller arrende för föreningslivet. 

Kultur- och fritidsförvaltning har enligt uppdrag av kommundirektören 
sammanställt en subventionstabell. I tabellen framgår vilka de ekonomiska 
konsekvenserna blir per förening om kommunen hade bestämt att alla ingångna 
avtal skall följa en subventionsgrad om högst 75 %. Uppgifterna är hämtade från 
2017, det vill säga de uppgifter som användes i stödutredningen. 

I tabellen går det inte att utläsas föreningarna övriga kostnader eller intäkter för 
lokalen och verksamheten. Det är viktigt att observera att detta endast är en 
ekonomisk konsekvens. Det säger inget om vad konsekvensen skulle bli för den 
enskilda föreningens verksamhet ifall gällande avtal skulle förhandlas om till ett för 
föreningen mindre gynnsamt avtal. Detta kräver i sådant fall en separat utredning 
och konsekvensbedömning per förening. 

När kommunen subventionerar en lokal eller anläggning kan det göras på olika sätt 
beroende på vilken uppgörelse kommunen väljer med respektive förening. Vissa 
föreningar står exempelvis för kostnader för inre och yttre underhåll på 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-12 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

kommunens fastigheter. Istället för att då kräva 25 % i hyra skulle denna lösning 
motsvara subventionsgraden och därtill göra underhållskostnaderna 
bidragsgrundande i lokalbidraget. Genom att föreningarna är med och står för en 
del av kostnaden skapas också incitament för att hålla en god standard på lokalen 
och att hålla nere de totala kostnaderna. 

En anledning med att gör en översyn av det totala föreningsstödet är 
rättviseperspektivet mellan föreningarna. Genom att göra förändringar för 
subventioner och bidrag kan kommunen justera stödet till föreningar ur 

Att förändra ingångna avtal kan vara svårt på grund av att föreningarna anpassat sin 
verksamhet till sina utgifter och åtaganden inom avtalet. Stora och hastigt 
förändrade ekonomiska förutsättning kan innebära problem för flertalet föreningar. 

Kultur- och fritidsförvaltningens rekommendation är att den förvaltning som ingått 
avtal med förening inte ska gör stora eller hastiga förändringar i nu gällande 
avtalsvillkor bara för att beakta en subvention om 75 %. Det gäller även när avtalen 
löper ut och/ eller behöver skrivas om. Däremot så bör man beakta 
subventionsgraden på tecknande av nya avtal där inga motprestationer krävs såsom 
ansvar för skötsel av kommunal fastighet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-06-10, § 86, kommunstyrelsen 
följande beslut 

1. Redovisningen av konsekvensbeskrivningen godkänns och ärendet läggs till 
handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen rekommenderar berörda förvaltningar att beakta en 
subventionsgrad om högst 7 5 % vid tecknande av nya avtal och utökning av 
befintliga verksamheter. 

3. Befintliga avtal bör efter en individuell bedömning över tid övergå till en 
subventionsgrad om högst 7 5 %, såvida det inte finns tidigare 
överenskommelse som säger annat eller äventyrar verksamhetens 
fortlevnad. 

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

Lars Johnsson (M) yrkar att beslutspunkt tre justeras genom att följande lydelse 
läggs till sist i punkten: "eller äventyrar verksamhetens fortlevnad". 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~~ 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-12 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut med det föreslagna tillägget under 
proposition och finner det justerade förslaget bifallet. 

Sänt till: 
Kommundirektör 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-12 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 130 

Begäran om utökad investeringsbudget för att 
säkerställa en fortsatt framdrift i fiberprojektet under 
2020 
Dnr: KLF 2020/601 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunlednings förvaltningen ( fiberutbyggnadsproj ektets) 
investeringsbudget tillförs 15,040 miljoner kronor år 2020 för att säkerställa 
att planerad utbyggnad enligt reviderad utbyggnadsplan kan fortgå under år 
2020 utan avbrott. 

2. Investeringsutgiften på 15,040 miljoner kronor är inkluderad i den nya 
kalkyl som ligger till grund för Fiberprojektets budget och flerårsplan 
2021-2023. 

3. Investeringsutgiften på 15,040 miljoner kronor för fortsatt framdrift inom 
fiberprojektet finanserias genom att 15,040 miljoner kronor omdisponeras 
år 2020 från investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering 
HTS till fortsatt framdrift inom fiberprojektet. Investeringen ska vara 
anslagstyp 2. 

4. För investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering HTS ska 
15,040 miljoner kronor arbetas in i tekniska nämndens investerings budget 

år 2021. Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Beskrivning av ärendet 

Vid ingången av år 2019 var fiberprojektet som helhet försenat jämfört med 
kalkylen i avvaktan på en ny upphandling samt förseningar i tillståndsprocesserna. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H""ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-12 

Sedan början på år 2019 byggs alla nya områden enligt den nya upphandlingen 
(ABT06) vilket gett avsevärda besparingar på entreprenörskostnaderna. Men 
generellt ser fiberenheten ändå en fördyring av projektet som helhet då gamla 
områden visat sig inte vara helt färdiga vilket inneburit ett behov av tilläggs
/kompletterande investeringar för att färdigställas. Utbyggnaden under 2019 har 
inte helt följt kalkylens plan då den visat sig vara olämplig i områdesindelning och 
vad gäller prioriteringar. Kalkylen, som ligger till grund för budgeten, har gjorts om 
i sin helhet enligt den nya utbyggnadsplan som nu finns framtagen. Hänsyn har 
tagits till de nya förutsättningarna såsom ny organisation och arbetsmetodik, 
förseningar, kostnadsökningar av gamla projekt samt nya intäktsmöjligheter. 

Kostnadsökningarna förklaras framför allt av en dyrare avslutning än beräknat på 
de två huvudprojekt, Tyringe och Vinslöv, som varit igång under 2019. 

Fiberutbyggnadsprojektet fortsätter över 2020-2023 med fokus på landsbygden och 
förtätningar i redan utbyggda områden. Projektet kommer att följa en reviderad 
kalkyl där hänsyn tagits till ny organisation och arbetsmetodik, förändrade 
prioriteringar och ackumulerat utfall. Då fiberenheten redan sett behov av 
fördyrande korrigeringar i gamla utbyggnadsområden och då erfarenheterna från 
andra kommuners/marknadsaktörers utbyggnadsprojekt på landsbygden visat sig 
vara klart dyrare än de schabloniserade kostnadsberäkningar som branschen tidigare 
använt, ser fiberenheten ett utökat behov av investeringsbudget för åren 2020-
2023. 

Inför budgetarbetet 2021-2023 har tre olika kalkyler arbetats fram och diskuterats i 
fiberprojektets styrgrupp. Det budget- och flerårsplanalternativ som skickats in till 
budgetberedningen förutsätter bland annat en utökning av budgeterade 
investeringsmedel för 2020 med 15,040 mnkr, från 57,560 mnkr till 72,600 mnkr. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Satsning på fiberprojektet innebär att fiberutbyggnaden på landsbygden kan 
fortsätta som planerat utan avbrott och att såväl kommuninvånare/ företagare som 
kommunala verksamheter i aktuella utbyggnadsområden kan anslutas enligt plan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det budget- och flerårsplanalternativ som tagits fram till styrgruppen och till 
budgetberedningen inför 2021 innebär en utökning av fiberprojektets totala 
investeringsbehov med cirka 111 mnkr, från 601 mnkr till 712 mnkr (år 2037) 
jämfört med den kalkyl som den gällande budgeten för 2020 baseras på, se bilaga 1. 
Det ackumulerade driftresultatet för samma period förväntas försämras med cirka 6 
mnkr, från 153 mnkr till 14 7 mnkr. En förklaring till den förhållandevis låga 
försämringen av driftsresultatet jämfört med utökningen i investeringsmedel är att 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-12 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

cirka 17 mnkr av de utökade investeringsmedlen kommer att användas till att 
ansluta flerfamiljshus, vilket kommer att ge cirka 58 mnkr i ytterligare intäkter under 
perioden. 

En förutsättning är dock att den bakomliggande tidplanen följs så att intäkterna 
kommer in som kalkylerat. En försening av utbyggnadstakten på grund av avsaknad 
av investeringsmedel och att planerad utbyggnad därmed inte kan starta, kommer 
att påverka driftresultatet negativt. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunledningsförvaltningen 
(fiberutbyggnadsprojektets) investeringsbudget tillförs 15,040 mnkr år 2020 för att 
säkerställa att planerad utbyggnad enligt reviderad utbyggnadsplan kan fortgå under 
år 2020 utan avbrott. 

Ekonomiavdelningen föreslår att finansieringen sker genom att 15,040 mnkr 
omdisponeras år 2020 från investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och 
renovering HTS. Investeringen ska vara anslagstyp 2. Vidare föreslås att 15,040 
mnkr arbetas in i tekniska nämndens investerings budget år 2021 för 
investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering HTS. Investeringen ska 
fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-06-10, § 84, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunlednings förvaltningen (fiberutbyggnadsprojektets) 
investeringsbudget tillförs 15,040 miljoner kronor år 2020 för att säkerställa 
att planerad utbyggnad enligt reviderad utbyggnadsplan kan fortgå under år 
2020 utan avbrott. 

2. Investeringsutgiften på 15,040 miljoner kronor är inkluderad i den nya 
kalkyl som ligger till grund för Fiberprojektets budget och flerårsplan 
2021-2023. 

3. Investeringsutgiften på 15,040 miljoner kronor för fortsatt framdrift inom 
fiberprojektet finanserias genom att 15,040 miljoner kronor omdisponeras 
år 2020 från investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering 
HTS till fortsatt framdrift inom fiberprojektet. Investeringen ska vara 
anslagstyp 2. 

4. För investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering HTS ska 
15,040 miljoner kronor arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2020-08-12 

år 2021. Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Fiberenheten 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-12 

H ·· sslehotms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 131 

Värdeöverföring från Hässlehem AB 2020-2022 
Dnr: KLF 2020/648 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Värdeöverföring från Hässlehem AB på 3 miljoner kronor år 2020 ska innefatta 
hjälp till finansiering av nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/ in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 miljoner kronor år 2020). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 1,7 miljoner kronor år 2020). 

Beskrivning av ärendet 

I lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL) enligt paragraf 5 
finns det möjlighet till värdeöverföring från Hässlehem AB enligt nedan: 

5 § Begränsning av värdeöverföring i 3 § gäller inte för överföring av överskott som 
uppkommit under föregående räkenskapsår 

1. om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller 
som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt 
ansvar 

I förarbetena till AKBL anges några exempel på åtgärder som skulle kunna utgöra 
undantag. Det kan vara åtgärder som ökar variationen inom ett bostadsområde som 
kännetecknas av ett ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar behovet av särskilda 
lokaler eller fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner och lekplatser som 
mötesplatser för att främja integration. Av förarbetena framgår vidare att det är 
särskilt angeläget att kommunerna i denna del har utrymme att utgå från lokala 
behov och förutsättningar. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-08-12 

I samband med beslut om Strategisk plan med budget 2020-2022, den 10 juni 2019, 
§ 179, fastställde kommunfullmäktige budgetbeloppet för värdeöverföring från 
Hässlehem AB till 3 mnkr årligen. 

Värdeöverföringen på 3 mnkr för år 2020 föreslås innefatta hjälp till finansiering av 
nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett 
självständigliv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/in i bostaden, 
sköta sin hygien med mera (budget cirka 2,0 mnkr år 2020). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 1,7 mnkr år 2020). 

Ekonomiska konsekvenser 
Värdeöverföringen från Hässlehem AB på 3 mnkr för år 2020 innefattar hjälp till 
finansiering av bostadsanpassningar för personer för vilka kommunen har ett 
särskilt ansvar samt främja integration och social sammanhållning i det svenska 
samhället. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-06-10, § 85, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Värdeöverföring från Hässlehem AB på 3 miljoner kronor år 2020 ska innefatta 
hjälp till finansiering av nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 miljoner kronor år 2020). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 1,7 miljoner kronor år 2020). 

Sänt till: 
Hässlehem AB; kommunlednings förvaltningens ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-12 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Ställföreträdande kommundirektör Marie Söderqvist informerar om Skåne 
Nordosts styrelsemöte 2020-06-11. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-12 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 133 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2020/704-1 
AK-avdelningen - Delegations beslut avseende anställningar. 

RTJ 2020/13-1 
Räddningstjänsten - Delegations beslut avseende tillsyn och förelägganden enligt 
LSO /LBE, sotningar samt brandskyddskontroller under maj 2020. 

KLF 2020/874-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegations beslut avseende anställningar under 
juli 2020. 

Protokoll 
Personalutskottet 2020-06-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-22 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-12 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 134 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2020-40 
Totalrapport för kapitalförvaltningen per den 31 maj 2020. 

KLF 2020/846 
Reviderad sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2020. 

KLF 2020 /735 
Omsorgsnämnden - Omsorgsnämndens omvärlds- och verksamhetsanalys. 

KLF 2020/737 
Omsorgsnämnden - Beslut om nya kriterier gällande LOV i ordinärt boende. 

KLF 2020-46 
Region Skåne - Sammanträdesplanering 2021 för regionfullmäktige. 

KLF 2020/827 
Skrivelse gällande Hässleholms modelljärnvägsförening lokalbehov. 

KLF 2020/811 
Kommunförbundet Skåne - Kallelse till extra förbundsmöte den 2 oktober 2020. 

Protokoll 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2020-06-04 
Kommunala pensionärsrådets minnesanteckningar 2020-06-25 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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