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Magnus Akeborn, Dolores Öhman. Närvarande digitalt via Teams: Stefan Larsson, 
Douglas Roth, Christer Caesar, Thomas Haraldsson, Susanne Lottsfeldt, Paul 
Thurn. 
Kommundirektör Bengt-Arne Persson, kanslichef/bitr. förvaltningschef Jan-Ole 
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ekonom Gunilla Edvinsson, GIS-ingenjörJonas Sjögren (via Teams), 
nämndsekreterare Angela Samarzija. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 162 

Muntlig redovisning av genomlysning av socialnämndens verksamhet § 163 
och ekonomi 

Ny tidplan för samordnad måltidsorganisation § 164 

Motion om att "återupprätta biblioteksfriden" § 165 

överföring av ansvar för gymnastikhallar från kultur- och § 166 
fritidsnämnden till tekniska nämnden 

Uppföljning av handlingsprogram för näringsliv och föreningsliv i § 167 
Hässleholms kommun med anledning av coronavirusets effekter, 
samt förslag på reviderat handlingsprogram. 

Delårsrapport januari-augusti 2020 med helårsprognos 2020 § 168 

Långsiktig lösning gällande lokaler för förskolebarn i Hästveda § 169 

Förvärv av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 § 170 

Remiss - VA-plan för Hässleholms kommun § 171 

Omdisponering av investeringsmedel för brandstationerna i Sösdala § 172 
och Bjärnum 

Anslag om budgetmedel för fördjupad säkerhetskontroll och service § 173 
av Bronto 2030, XHY784 

Samarbetsavtal för samarbetskommitten Skåne Nordost med § 17 4 
tillväxtmotorn Kristianstad Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost, 
med tillhörande arbetsordning 

Motion om Sösdala simhall § 175 

Motion om utveckling av simhall § 176 

Motion om att utlysa klimatnödläge för Hässleholm § 177 

Motion om fossilfria kapitalplaceringar § 178 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 179 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Anmälan av delegationsbeslut 

övriga anmälningar 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 162 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om läget på Ljungdala och 
Kulturhuset. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 163 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Muntlig redovisning av genomlysning av 
socialnämndens verksamhet och ekonomi 
Dnr: KLF 2020/786 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den muntliga redovisningen och lägga den 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-06-22 § 90 att kommundirektören 
får i uppdrag att en genomlysning utförs av socialnämndens verksamhet och 
ekonomi kopplat framförallt till områdena barn och unga, försörjningsstöd samt 
bostäder. Genomlysningen ska utföras av en oberoende extern part och innehålla 
förslag på åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. 
Redovisning ska ske på kommunstyrelsens sammanträde den 30 september 2020. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

§ 164 

Ny tidplan för samordnad måltidsorganisation 
Dnr: KLK 2019/283 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Befintlig styrgrupp för samordnad måltidsorganisation ges fortsatt uppdrag 
att ta fram förslag med avsikt att den 1 januari 2022 inrätta en samordnad 
måltidsorganisation för Hässleholms kommun i egen regi, i enlighet med 
utredningens alternativ 1. Utredningen ska beskriva verksamhetsmässiga, 
miljömässiga och ekonomiska konsekvenser, sam t förslag till organisation 
för måltidsverksamheten . 

2. Styrgruppens förslag ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 mars 2021 , 
för att möjliggöra beslut i kommunfullmäktige den 29 mars 2021. 

Beskrivning av ärendet 

K ommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 20 november 2019, §235: 

" 1. Befintlig styrgrupp för samordnad måltidsorganisation ges fortsatt uppdrag att ta 
fram förslag med avsikt att 2021-01-01 inrätta en samordnad måltidsorganisation 
för Hässleholms kommun i egen regi, i enlighet med utredningens alternativ 1. 
Utredningen ska beskriva verksamhetsmässiga, miljömässiga och ekonomiska 
konsekvenser, samt till förslag till organisation för måltidsverksamheten. 
Styrgruppen utser till sin hjälp lämpliga medarbetare till arbetsgrupper. Presidiet i 
kommunstyrelsen, barn och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt tekniska 
nämnden utgör referensgruppen. 
2. Styrgruppen tillförs 200 000 kronor under 2020 för externa tjänster för det 
fortsatta utredningsarbetet. Finansiering sker från kommun-styrelsens konto för 
oförutsedda kostnader 2020. 
3. Styrgruppens förslag ska redovisas till kommunstyrelsen i maj 2020, för beslut i 
kommunfulhnäktige senast 2020-06-08." 

Då covid-19 började få snabb spridning i mitten av mars, gavs besked till 
styrgruppens sammankallande att arbetet skulle pausas . Något omgående besked 
om ny tidplan gavs inte. E n reviderad tidplan har senare kommunicerats med 
styrgruppens sammankallande, men inte kommunicerats med övriga deltagare i 
styrgruppen. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Då arbetet avbröts i mitten av mars var avsikten att lämna förslaget till 
kommunstyrelsen enligt den givna tidplanen, trots att tidplanen inte hade medgivit 
att alla frågor förknippade med utredningsuppdraget hade utretts i tillräcklig 
utsträckning. 

Utredningen återupptogs av styrgruppen i augusti 2020, och vid möte med den 
politiska referensgruppen 2020-09-09 föreslogs en revidering av tidplanen. Den nu 
föreslagna tidplanen medger dels en komplettering av utredningen i de ärenden som 
tidigare inte belysts i tillräcklig utsträckning, dels en rimlig tid mellan ett slutligt 
genomförandebeslut och genomförandetidpunkten. 

För att möjliggöra ett framgångsrikt genomförande av den omfattande 
organisationsförändring som en samordnad måltidsorganisation medför bör en 
tjänst som projektledare-/projektsamordnare inrättas efter ett beslut i fullmäktige 
om genomförande, och fram till tidpunkten för genomförandet. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

En samordnad måltidsorganisation i egen regi möjliggör optimering och enhetlighet 
av lokaler, maskinpark, ekonomi och investeringar, målstyrning, medarbetares 
kompetens och arbetsmiljö, personalförsörjning, livsmedelshantering, kvalitet och 
omvärldsbevakning samt att förutsättningar att öka följsamheten till den av 
kommunfullmäktige beslutade måltidspolicyn. Detta skapar sammantaget 
förutsättningar för att kommunens måltidsverksamhet ska producera och leverera 
måltider med hög kvalite med god resurshushållning. 

Barnperspektivet 

Se under "förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare". 

Miljökonsekvenser 

En samordnad måltidsorganisation bedöms sammantaget främja god 
resurshushållning, samt hantering av livsmedel och avfall med hög kvalite. 
Transporter av lagade måltider kan öka, medan leverantörernas transporter kommer 
att minska om antalet tillagningskök på sikt blir farre . 

Facklig samverkan 

Information om förändrad tidplan ges till de fackliga organisationerna vid 
nästkommande central samverkan. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser av en samordning av måltidsorganisationen med förslag 
om investeringar som möjliggör en effektivisering av måltidsorganisationen kan 
presenteras först när utredningsuppdraget är slutfört. 

Styrgruppen kommer att i samband med redovisningen till kommunstyrelsen den 3 
mars återkomma med en begäran om medel för en projektledar- eller 
projektsamordnartjänst från och med ett beslut i kommunfullmäktige om en 
samordnad måltidsorganisation fram till föreslagen tidpunkt för 
organisationsförändringen, den 1 januari 2022. 

Sänt till 
Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 165 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Motion om att "återupprätta biblioteksfriden" 
Dnr: KLF 2019/477 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. 

1) Motionen avslås vad avser punkterna 2. 

2) Motionen ska anses besvarad vad avser punkterna 1 och 3. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Sverigedemokraternas ledamöter och lämnar följande skriftliga motivering 
undertecknad av Hanna Nilsson (SD): 

"Sverigedemokraterna ser det som en ytterst viktig fråga för kommunen och våra 
invånare att lugn och ro utan hot och stök skall råda i de kommunala biblioteken. 
Det har under upprepande tillfällen förekommit stök och bråk på vårt bibliotek i 
Hässleholm, vilket föranledde oss att skriva denna motion. Svaret till motionen 
känns väldigt tandlöst och vi menar att man ska våga pröva lagen vid de tillfällen det 
krävs och sätta ner foten. Detta om inte annat för att öka trycket mot lagstiftare att 
förstå att en ändring måste ske. I dagarna har dessutom BRA öppnat för att man 
ska kunna införa tillträdesförbud för de som inte sköter sig. Sverigedemokraterna är 
nöjda med att även BRA vill hantera problemen på samma vis som vi. 

När det gäller inpasseringssystem som vi i Sverigedemokraterna föreslår ser vi 
enbart det som en fråga om vilja från Kultur och fritidsnämnden, eller i detta fall 
ovilja. Vi tror på att om man gör ett inpasseringssystem, där man skannar sin 
legitimation i ingången, så kommer detta göra att personer med avsikter att störa 
väljer att inte gå in på vårt bibliotek överhuvudtaget. Vi vill gärna prova ett 
inpasseringssystem liknande det man gjort på Vankiva återvinningcentral, vilket 
också är en plats för allmänheten. 

Svaret när det gäller kameraövervakning på biblioteket ser vi som direkt 
odemokratiskt där man påstår att en fråga ägs av en nämnd före den ägs av 
politiken. Detta är enligt oss direkt felaktigt då vi som politiker ska kunna lägga 
motioner för att få nämnder att göra enligt vår vilja. Sverigedemokraterna vidhåller 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

vikten av kameraövervakning i och runt allmänna platser där bråk och stök 
förekommer. I detta fallet ser vi biblioteket som en tydligt utsatt plats med behov av 
kameraövervakning. 

Sverigedemokraterna yrkade bifall på motionen i sin helhet, då detta ej vann gehör 
väljer vi att reservera oss mot beslutet" 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) och Björn Widmark (FV) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Hanna Nilssons och Björn 
Widmarks yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Votering begärs. 

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

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Lena Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Ola Lindahl (S), Henrik 
Backlund (S), Johan Hammarqvist (C), Lars J ohnsson (M). 

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

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Sven Lundh, båda Sverigedemokraterna, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige avseende stads biblioteket i Hässleholm i vilken de på anförda 
skäl yrkar att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1) Att ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka de lagliga möjligheterna att 
portförbjuda störande individer. 

2) Att ge berörd nämnd i uppdrag att införa ett inpasseringssystem där giltig 
legitimation alternativt bibliotekskort krävs. 

3)Att ge berörd nämnd i uppdrag att ansöka om montering av trygghetskameror i 
hela biblioteket. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kornmun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som i beslut den 26 mars 
2020, § 26, "godkänner förvaltningens svar på motionen och sänder det vidare till 
kommunstyrelsen" 

I förvaltningens svar på motionen föreslås att motionen avslås vad avser punkterna 
1 och 2. Vad gäller punkt 3 uttalas följande. För att kunna införa 
kameraövervakning i stadsbiblioteket krävs en ansökan om 
kamerabevakningstillstånd till Datainspektionen. Myndigheter och andra som utför 
uppgifter av allmänt intresse behöver enligt kamerabevakningslagen få tillstånd för 
kamerabevakning, om de med kamera bevakar en plats dit allmänheten har tillträde. 
Förvaltningen kommer i samarbete med kommunens 
informationssäkerhetsansvarige från kommunlednings-förvaltningen undersöka 
möjligheten till kameraövervakning hos Datainspektionen. I dagsläget har inga 
svenska folkbibliotek infört kamerabevakning i sina lokaler. 

Bedömning 

Punkt 1: Fråga är om att förbjuda vissa personer som vid tidigare tillfallen har 
uppfört sig illa att vistas i Hässleholms stadsbibliotek. Justitieombudsmannen har i 
ett par ärenden (till exempel 279 5-97 och 6319-2008) uttalat att det inte finns stöd i 
gällande rätt att meddela förbud mot person att vistas i lokaler dit allmänheten har 
tillträde, till exempel bibliotek, oavsett om personen tidigare har uppträtt störande 
eller hotfullt. Eftersom det alltså saknas rättsligt stöd att meddela ett sådant förbud 
bör inte heller kommunen överväga att fatta sådana beslut. 

Punkt 2: Eftersom stads biblioteket är öppet för allmänheten och då det enligt vad 
som anförts ovan saknas rättsligt stöd för att förbjuda någon att vistas i stads biblio

teket på grund av att personen tidigare har uppträtt störande eller hotfullt är det inte 
heller möjligt att kräva att person ska genomgå inpasseringskontroll för att kunna 
komma in på stadsbiblioteket. Vid sådant förhållande saknas det anledning att 
anordna inpasseringskontroll. 

Punkt 3: Det är möjligt att det finns anledning att anordna kamerabevakning av 
stadsbiblioteket, men kommunledningsförvaltningen bedömer att detta är en fråga 
som i första hand bör hanteras av kultur- och fritidsnämnden. Såvitt framgår av 
nämndens yttrande pågår också en utredning i saken. Motionen i denna del bör 
därför inte föranleda någon kommunfullmäktiges åtgärd. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-09-16, § 122, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1) Motionen avslås vad avser punkterna 2. 

2) Motionen ska anses besvarad vad avser punkterna 1 och 3. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligen. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Lars Johnsson yrkar att punkterna 1 och 3 anses vara besvarade och att punkt 2 
avslås. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Lars Johnssons yrkande 
bifallet. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

§ 166 

Överföring av ansvar för gymnastikhallar från kultur
och fritidsnämnden till tekniska nämnden 
Dnr: KLF 2020/291 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Ansvaret för verksamhetsvaktmästeri i gymnastiksalar samt lokalvård i 
Bjärnums sporthall övergår per 1 januari 2020 från kultur- och 
fritidsnämnden till tekniska nämnden i enlighet med det förslag som 
framgår nedan. 

2. 151 570 kr överförs från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden 
för verksamhetsvaktmästeritimmar avseende nedan nämnda gymnastikhallar 
i samband med höstrevideringen av ärendet om internhyror 2020. 

3. Överföring av budgetmedel från kultur- och fritidsnämnden till tekniska 
nämnden fastställs i samband med höstrevideringen av ärendet om interna 
lokalvårdskostnader 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt beslut i tekniska nämnden den 27 februari 2020, § 21 samt enligt beslut i 
kultur- och fritidsnämnden den 25 juni 2020, § 44, framgår följande beskrivning i 
ärendet: 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 123, att överföra 
ansvarsområdet fritidsuppdraget till fritidsnämnden. Inom ramen för 
fritidsuppdraget ingick bland annat: 

Österås idrottsplats, Hässleholmsgården, motions- och elljusspår, slingor och leder, 
badplatser, sporthallar, skolgymnastikhallar samt badanläggningar. 

Samtidigt beskrevs i underlaget att arbetsuppgifter inom förvaltningarnas 
ansvarsområden skulle kunna komma att utföras tillsammans av de båda 
förvaltningarna eller effektiviseras på annat sätt för att få bästa möjliga service eller 
av andra möjliga skäl. 

Kommunstyrelsen 

Josteriog 6 fJ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen 
kommit överens om att skötsel av skolgymnastikhallar samt lokalvård i Bjärnums 
sporthall mest effektivt och med bästa service, utförs av tekniska förvaltningens 
serviceavdelning. 

Aktuella gymnastikhallar där ansvaret önskas överföras är: 

• T4-hallen, Läredahallen, Farstorp, Finja, Linneskolan, Västerskolan, 
Stralsund, Bjärnum skola, Tyringe skola, Norrängskolan, T4-danslokalen, 
Ballingslöv, Grönängskolan, Ljungdalaskolan, Röinge, Stoby samt 
Tormestorp. 

I den totala överföringen för fritidsuppdraget per den 1 januari 2019 ingick 151 570 
kr för verksamhetsvaktmästeri i ovan nämnda gymnastiksalar. Samma belopp 
föreslås därför återföras till tekniska nämnden per den 1 januari 2020. 

Budgetbelopp att överföra från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden 
gällande lokalvård i Bjärnums sporthall föreslås fastställas i samband med 
höstrevideringen av ärendet om interna lokalvårdskostnader 2020. 

Ekonomiavdelningens bedömning 

Med hänvisning till att berörda förvaltningar är överens om ansvarsfrågan i ärendet 
samt att hanteringen av budgetbeloppen sker enligt förslaget ser 
ekonomiavdelningen ingen anledning att ifrågasätta de båda nämndernas beslut. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

En samordning av och en samsyn av verksamheten ökar möjligheterna till att 
optiinera målstyrning, resursanvändning, effektivisering och att säkerställ~ och 

kvalitetssäkra professionell yrkesutövning vilket kan bidra till att skapa arbetsglädje 
för medarbetaren. Samordning ökar möjligheten att erbjuda anställda heltid som 
sysselsättningsgrad. Det kan därmed bidra till att säkra en god personalförsörjning 
och göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare. 

Ekonomiska konsekvenser 

Överföringen av budgetmedel avseende skötsel av gymnastikhallar samt lokalvård i 
Bjärnums sporthall medför ingen ekonomisk påverkan för kommunens totala 
drift budgetram. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-09-16, § 115, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

följande beslut: 

1. Ansvaret för verksamhetsvaktmästeri i gymnastiksalar samt lokalvård i 
Bjärnums sporthall övergår per 1 januari 2020 från kultur- och 
fritidsnämnden till tekniska nämnden i enlighet med det förslag som 
framgår nedan. 

2. 151 570 kr överförs från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden 
för verksamhetsvaktmästeritimmar avseende nedan nämnda gymnastikhallar 
i samband med höstrevideringen av ärendet om internhyror 2020. 

3. Överföring av budgetmedel från kultur- och fritidsnämnden till tekniska 
nämnden fastställs i samband med höstrevideringen av ärendet om interna 
lokalvårdskostnader 2020. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 167 

Uppföljning av handlingsprogram för näringsliv och 
föreningsliv i Hässleholms kommun med anledning av 
coronavirusets effekter, samt förslag på reviderat 
handlingsprogram. 
Dnr: KLF 2020/837 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av handlingsprogrammet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog den 1 april 2020 ett kommunalt handlingsprogram för att 
bistå det lokala närings-och föreningslivet till följd av covid-19 pandemins negativa 
påverkan på företag och föreningar i Hässleholms kommun. Åtgärderna ska 
komplettera nationella och regionala insatser och bl.a. bidra till förbättrad likviditet 
samt förenkla företagarnas vardag i den rådande krisen. Tillväxtavdelningen har i 
enlighet med beslutet följt upp samtliga åtgärder i handlingsprogrammet. Utifrån 
uppföljningen av handlingsprogrammet och kommunens kontinuerliga kontakt med 
näringslivet och andra aktörer, föreslås även att handlingsprogrammet uppdateras. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-09-16, § 116, att förslag till 
revidering av handlingsprogrammet godkänns. Arbetsutskottet förslår därtill 
kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen av handlingsprogrammet. 

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

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

§ 168 

Delårsrapport januari-augusti 2020 med helårsprognos 
2020 
Dnr: KLF 2020/1048 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Delårsrapporten januari-augusti 2020 samt helårsprognos 2020 godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder som visar underskott att 
vidta åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade 
budgetramen för 2020. 

2. Kultur- och fritidsnämnden undantas uppmaningen om att hålla den av 
kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2020 för den del av 
underskottet som är förknippat med uteblivna intäkter med anledning av 
coronapandemin. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutspunkten som avser godkännande 
av delårsrapporten. 

Yrkande 

Karin Axelsson (M) yrkar bifall till att godkänna delårsrapporten och lägger följande 
tilläggsyrkande: "Kultur- och fritidsnämnden ska undantas uppmaningen om att 
hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2020 för den del av 
underskottet som är förknippat med uteblivna intäkter med anledning av 
coronapandemin." 

Lena Wallentheim (S), Hanna Nilsson (SD) och Johan Hammarqvist (C) instämmer 
i Karin Axelssons yrkanden. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till beslutspunkt 1 som stannar i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut med det av Karin Axelsson föreslagna 
tillägget under proposition och finner förslagen bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat för 2020 med + 35,0 mnkr. I det 
prognostiserade resultatet ingår avkastning på pensionsmedel som återinvesteras 
med 7,8 mnkr. Det prognostiserade balanskravsresultatet beräknas till 35,7 mnkr 
och uppfyller därmed kommunallagens balanskrav. Nämnderna prognostiserar en 
negativ avvikelse mot driftbudgeten på totalt -46,0 mnkr. 

Arets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 409 ,3 mnkr, en avvikelse mot budget på 
+126,0 mnkr. Soliditeten beräknas uppgå till 56,1 procent vilket är en minskning 
med 1,6 procentenheter jämfört med 2019 då soliditeten uppgick till 57,7. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 169 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Långsiktig lösning gällande lokaler för förskolebarn i 
Hästveda 
Dnr: KLF 2020/647 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Barn- och utbildningsnämndens begäran avslås med hänvisning till den lösning som 
framgår av beskrivning av ärendet. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lars J ohnsson (M) i handläggningen av ärendet. Dolores 
Öhman (MP) tjänstgör i hans ställe. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en begäran om lokaler för utökat 
behov av förskoleplatser i Hästveda. 

I handlingen, "Prioritering av lokalbehov inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde': 
beskrivs det ökade behovet av förskoleplatser i Hästveda. Atgärdsförslaget var att 
undersöka möjligheten att utöka verksamheten i nuvarande vårdcentral. 
Vårdcentralen delar byggnaden Hästveda 14:9 med Hasselbackens förskola. 
Hasselbacken skulle i så fall bli en förskola med två avdelningar med tillkommande 
driftsfördelar. Detta förslag till lösning för att täcka det utökade behovet av 
förskoleplatser i Hästveda är inte längre aktuellt. Fastighetsförvaltaren har under 
våren fått uppdraget att söka ett bygglov för ändrad användning av fastigheten till 
vårdcentral och förskola i byggnaden Hästveda 14:9 (Östra Tvärgatan 8). Denna 
process pågår och barn- och utbildningsförvaltningen har bidragit med synpunkter 
från verksamheten. För närvarande finns 95 barn placerade på Hästhovens förskola 
vilket, redan idag, överstiger enhetens kapacitet. På Hasselbackens förskola är 20 
barn placerade vilket är i linje med enhetens kapacitet. Till hösten kommer 18 barn 
övergå till en placering i förskoleklass. 17 barn står förnärvarande i kö till en 
förskoleplats i Hästveda. Inskolning av dessa barn kommer att ske från juni till 
september. Detta innebär att rektor gör bedömningen att verksamheten redan tidig 
höst inte kommer att kunna erbjuda barn en placering på en förskola i Hästveda. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Översikt av kapacitet och efterfrågan av förskoleplatser i Hästveda 

Denna översikt kompletteras med Änglahus. Änglahus är en fristående verksamhet 
som finns i Hästvedas upptagningsområde och har 30 förskoleplatser. 

Tabellen visar på ett underskott om 6 platser i Hästveda. I upptagningsområdet 
tillkommer det 15 barn som ännu inte står i kö för plats i förskolan. 7 av dessa barn 
är födda från augusti 2019 till april 2020. Utifrån detta är det en rimlig bedömning 
att BUF saknar minst 10 förskoleplatser det kommande verksamhetsåret. Ingen 
hänsyn, har i detta sammanhang, tagits till eventuella in- eller utflyttningar. 

Med anledning av utökat behov av förskoleplatser i Hästveda föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att kommunstyrelsen avsätter medel för lokaler för utökning 
med lägst 15 förskoleplatser i Hästveda från och med den 1 oktober 2020, samt att 
kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda hur lämpliga 
lokaler kan tillföras. 

Förslag på att erbjuda behövda förskoleplatser i Hästveda 

Under sommaren 2020 har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med 
Hässleholms församling, tekniska förvaltningen samt fastigstrateg kommit fram till 
att istället för en utökning av lokaler i Hästveda föreslå en lösning i två steg enligt 
nedan: 

Det första steget omfattar höstterminen 2020 och vårterminen 2021 och består av 
att de kommunala förskolorna i Hästveda samt Änglabus tillhörande Hässleholms 
församling förtätas med det antalet förskoleplatser som behovet kräver. 

Det andra steget omfattar höstterminen 2021 och framåt och består av att Änglabus 
utökar sin verksamhet på så sätt att en ny avdelning med 15 platser inryms i det nya 
församlingshemmet som planeras att stå klart under hösten 2021. Se bilaga 1. 

Den föreslagna lösningen enligt ovan kommer att tillgodose BUN:s behov av 
förskoleplatser fram tom år 2030 vilket även bekräftas av befolkningsprognosen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget om att förtäta inom befintliga förskolor anses vara det mest 
kostnadseffektiva alternativet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-09-16, § 127, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

följande beslut: 

Barn- och utbildningsnämndens begäran avslås med hänvisning till den lösning som 
framgår av beskrivning av ärendet. 

På grund av jäv deltar inte Lars J ohnsson (M) i handläggningen av detta ärende. 

Joachim Fors (S) yrkar att det ska beslutas att barn- och utbildningsnämndens 
begäran avslås med hänvisning till den lösning som framgår av beskrivning av 
ärendet. 

Hanna Nilsson (SD) instämmer i Joachim Fors (S) yrkande. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ordförande i kyrkorådet, Hässleholms församling 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 170 

Förvärv av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 
Dnr: KLF 2020/408 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Hässleholms kommun förvärvar fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 
för 29 500 000 kronor enligt föreliggande köpeavtal. 

2. Ordförande i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar. 

3. Köpet på 29 500 000 kronor samt förvärvs- och förrättningskostnader på 
800 000 kronor, totalt 30 400 000 kronor, finansieras genom ökad 
upplåning. Beloppet tillförs tekniska nämndens investeringsbudget för år 
2020. 

4. Investeringen avseende förvärv av Hässleholm Brännmästaren 7 ska vara 
anslagstyp 1. 

5. Kommunstyrelsen får under år 2020 låna ytterligare 30 400 000 kronor. Den 
nya totala upplåningsramen för år 2020 uppgår då till 310 000 000 kronor. 

Reservationer 

Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson Enochsson (L) och 
Karin Axelsson (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga 
motivering: 

"Förvärvet av fastigheten innebär en kostnad av 29,5 miljoner kronor med 
tillkommande kostnader om 0,9 miljoner kronor således måste totalt 30,4 miljoner 
kronor upplånas. Till detta kommer underhåll och driftkostnader. 

Olika värderingar har gjorts och ligger i intervallen 11,5 - 18 miljoner kronor jämte 
att den följs av stora osäkerheter. En samlad bedömning ligger på 14 miljoner 
kronor dvs. under 50% av köpesumman. Vid genomförd statusbedömning med 64 
bedömningsparametrar beskrivs 7 som gröna, 41 gula och 16 röda vilket indikerar 
på stort behov att avsätta medel för renoverings- och underhållsåtgärder. I det fall 
fastigheten ska rivas tillkommer en kostnad på c:a 4 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

En samlad bedömning är att Kommunen inte har behov av fastigheten, den köps in 
för ett orealistiskt högt belopp, det tillkommer drift och underhåll som beräknas 
inte kunna hämtas in av hyresintäkter." 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Johan Hammarqvist avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Robin Gustavsson (Iill), Karin Axelsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L) och 
Björn Widmark (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Joachim Fors (S) och Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varande och finner Robin Gustavsson med fleras 
avslagsyrkande bifallet. 

Votering begärs. 

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

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

Följande röstar ja: Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Lena 

Wallentheim (S),Joachim Fors (S), Ola Lindahl (S), Henrik Backlund (S). 

Följande röstar nej: Karin Axelsson (m), Robin Gustavsson (Iill), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Lars Johnsson (S). 

Följande avstår: Johan Hammarqvist (C) . 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Benny Petersson (S) väckte ett initiativärende i tekniska nämnden i vilket han på 
anförda skäl yrkade att kommunen skulle förvärva fastigheten Hässleholm 
Brännmästaren 7. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden beslutade den 25 juni 2020 att godkänna köpeavtalet med 
tillhörande bilagor samt: 

- Föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
fullmäktige att besluta att godkänna köpeavtalet med tillhörande bilagor 

- Att ge ordförande i tekniska nämnden i uppdrag att underteckna köpeavtalet. 

Avtal om överlåtelse och förvärv av fastigheten finns upprättat med en köpeskilling 
på 29 500 000 kr. 

Av i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse från den 10 juni 2020 framgår följande 
under rubriken "Tekniska förvaltningens bedömning". 

Fastigheten bedöms vara strategiskt intressant för kommunen med hänsyn till 
kommunens framtida utveckling av Västra centrum samt eventuell framtida 
höghastighetsjärnvägsterminal. Underlaget om framtida utveckling är dock 
bristfälligt och generellt. Det är svårt ;itt uppskatta hur mycket och vad som kan 
utvecklas på fastigheten. Framtida färdiga byggrätter inom fastigheten värderas till 
28--45 mkr. Det är inte osannolikt att det i framtiden kan realiseras byggrättsvärden 
inom det intervallet. Men det råder stora osäkerheter i dagsläget och vid värderingen 
har inte hänsyn till risker och exploateringskostnader tagits. I dagsläget finns inget 
behov av lokalerna från kommunens verksamheter. Behov kan uppstå i framtiden 
men i nuläget är kommunens mål är att minska kommunens lokalytor. Ett förvärv 
skapar ett tillskott av lokalytor. Möjligheter kan finnas att samordna verksamheter 
från olika platser inom dessa lokaler och på så sätt effektivisera lokalutnyttjandet. 
Sådana planer finns dock inte vid upprättandet av skrivelsen. Ett alternativ för att 
undvika tillskott av lokalyta och driftkostnader är att riva byggnaderna så snart som 
möjligt, för detta krävs budgetmedel. Vid en kommersiell förvaltning av fastigheten 
uppskattas intäkterna kunna uppgå till 2 mkr. Med kostnader mellan 0,6-0,8 mkr 
uppskattas fastighetens driftnetto uppgå till ca 1,2-1,4 mkr årligen. Fastighetens 
värde bedöms i dessa fall variera mellan 11,5-18 mkr baserat på värderingarna. 

Med anledning och beaktande av osäkerheterna, genomförda värderingar och att 
kommunen i dagsläget inte har ett behov av lokalerna så är tekniska förvaltningens 
bedömning att köpeskillingen om 29,5 mkr är hög i förhållande till riskerna med 
förvärvet. Tekniska förvaltningen föreslår därmed att förvärvet av fastigheten 
Hässleholm Brännmästaren 7 inte ska genomföras. I det fall politiken beslutar att 
genomföra förvärvet förutsätter tekniska förvaltningen att förvaltningen 
kompenseras för samtliga transaktionskostnader, tillkommande driftkostnader, samt 
tilldelas medel för rivning av byggnaderna. Om byggnader inte ska rivas inom snar 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

framtid bör budgetmedel tillföras fastighetsavdelningen för att åtgärda nödvändiga 
underhållsåtgärder. 

Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning har lämnat följande yttrande i 
ärendet. Ekonomiavdelningen instämmer fullt ut i den bedömning som tekniska 
förvaltningen gjort i tjänsteskrivelsen på sidan 7. Med hänvisning till tekniska 
förvaltningens bedömning och det ekonomiska läget som Hässleholms kommun 
befinner sig i föreslår ekonomiavdelningen också att förvärvet av fastigheten 
Hässleholm Brännmästaren 7 avslås. Om det blir majoritet för ett förvärv får 
förvärvet på 30,4 mnkr finansieras genom ökad upplåning. Om byggnaderna inte 
ska rivas måste budgetmedel tillföras tekniska nämnden för driftkostnader samt för 
att åtgärda nödvändiga underhållsåtgärder. Om byggnaderna ska rivas måste 
budgetmedel tillföras tekniska nämnden för denna kostnad och den uppskattas till 4 
mnkr. Om det blir aktuellt med åtgärder i infrastrukturen kräver detta att tekniska 
nämnden får utökad investeringsram som får finansieras via upplåning. 

Bedömning 

Mot bakgrund av vad som framgår av ovan angivna yttranden, bland annat 
bedömningen att kommunen inte har behov av lokalytorna och att köpeskillingen 
framstår som hög, föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunen inte 
förvärvar aktuell fastighet i enlighet med upprättat avtal. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-09-16, § 124, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Hässleholms kommun förvärvar fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 
för 29 500 000 kronor enligt föreliggande köpeavtal. 

2. Ordförande i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar. 

3. Köpet på 29 500 000 kronor samt förvärvs- och förrättningskostnader på 
800 000 kronor, totalt 30 400 000 kronor, finansieras genom ökad 
upplåning. Beloppet tillförs tekniska nämndens investeringsbudget för år 
2020. 

4. Investeringen avseende förvärv av Hässleholm Brännmästaren 7 ska vara 
anslagstyp 1. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

5. Kommunstyrelsen får under år 2020 låna ytterligare 30 400 000 kronor. 
Den nya totala upplåningsramen för år 2020 uppgår då till 310 000 000 
kronor. 

Lars Johnsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Joachim Fors (S) yrkar avslag på liggande förslag till beslut och lägger istället 
följande förslag till beslut: 

1. Hässleholms kommun förvärvar fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 
för 29 500 000 kronor enligt föreliggande köpeavtal. 

2. Ordförande i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar. 

3. Köpet på 29 500 000 kronor samt förvärvs- och förrättningskostnader på 
800 000 kronor, totalt 30 400 000 kronor, finansieras genom ökad 
upplåning. Beloppet tillförs tekniska nämndens investeringsbudget för år 
2020. 

4. Investeringen avseende förvärv av Hässleholm Brännmästaren 7 ska vara 
anslagstyp 1. 

5. Kommunstyrelsen får under år 2020 låna ytterligare 30 400 000 kronor. Den 
nya totala upplåningsramen för år 2020 uppgår då till 310 000 000 kronor. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till Joachim Fors (S) ändringsyrkande. 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut röstar ja. Den som vill bifalla Joachim Fors (S) förslag till beslut röstar nej". 

1 ja-röst lämnas och 2 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Hanna Nilsson (SD) och Joachim Fors (S). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed beslutat enligt Joachim Fors förslag 
till beslut. 

Kommunstyrelsen 
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Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Utdraget bestyrkes 
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Skriftlig reservation från Folkets väl vid kommunstyrelsens möte 2020-09-30 

Ärende 11: Förvärv av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 
("gamla postterminalen" vid järnvägen) 

Ungdomens hus projektet leddes av Robin Gustafsson (KD). Efter lång tid 
presenterade han så sitt förslag att, för 25 miljoner, iordningställa ett 

ungdomens hus i stadsparken. Detta ansågs självklart för dyrt och platsen ligger 
dessutom väl långt från stationen. Vad händer då? Jo, SD och S har nu kommit 
med den lika oansvariga iden att istället köpa postterminalen för 30 miljoner 
för att inrätta ungdomens hus där. 

Postterminalen köptes för 20 år sedan av Brännmästaren AB för 300.000 
kronor. I det bolaget var en högt uppsatt Hässleholmspolitiker inblandad. Det 
är ofattbart att SD och S nu vill betala 100 gånger det priset. Fastigheten är 
värderad till ett betydligt lägre pris (11-18 miljoner) men SD och S hänvisar till 
ett ,,förväntansvärde". Detta förväntansvärde baserar de på ett eventuellt 
framtida behov för utveckling av spårområdet och stationen. Men detta är ju 
inte en kommunal angelägenhet. Låt trafikverket bedöma och sköta detta. 

I det fall trafikverket och staten i framtiden anser sig behöva den aktuella 
marken så köper man, alternativt exproprierar man, marken. Prislappen vid 
expropriering baseras på det då aktuellt marknadsvärdet plus 25 procent. Det 
finns alltså inte någon anledning att kommunen nu återigen köper mark till 
kraftigt överpris längs med järnvägen. Det var illa nog att köpa magasinet 
(bakom Netto) för över 12 miljoner. Där ska nu bli parkering. Dyra P-platser! ! ! 

Folkets väl föreslog redan före valet 2018 att ungdomens hus skulle inrättas i 
kulturhusets bottenplan. Vi pekade ut de tomma lokalerna -kafeet och 
turistbyrån- samt utställningshallen. Det passade självklart inte de andra 
partierna. Det är därför glädjande att, i Norra Skåne (23/9), läsa att 
kulturchefen Anders Rosengren nu, liksom vi i FV, ser ett behov av en 
mötesplats för unga, ett ungdomens hus, just i kulturhuset. Nu när även 
restaurangdelen i kulturhuset står tom har, enligt vår uppfattning, även denna 
del av kulturhuset uppstått som en alternativ placering av ett ungdomens hus 
på rätt plats och i redan befintliga kommunala lokaler. 

Hade man gjort som FV föreslagit så hade en sådan mötesplats för unga varit 
på plats i kulturhuset redan 2019. Detta därtill utan köp eller nybyggnation. 

Björn ~'Mi11 d . . 
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§ 171 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Remiss - VA-plan för Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/815 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot förslaget till VA-plan för 
Hässleholms kommun, men lämnar de synpunkter som framgår nedan. 

Beskrivning av ärendet 

Den 25 oktober 2017, § 254, beslutade kommunstyrelsen att VA-strategi och VA
plan för Hässleholms kommun skulle tas fram. Den 25 november 2019, § 270, 
beslutade kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till "VA-strategier för 
Hässleholms kommun". 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till VA-plan för 
kommunen. Av missiv till förslaget framgår bland annat följande. Hässleholms 
kommun saknar idag en gällande VA-plan. Vid kommunstyrelsens sammanträde 
2017-10-25 (§254) beslutades därför att en VA-plan för Hässleholms kommun ska 
tas fram och fastställas. Vid miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-
04-10 (§67) togs beslut om att ge miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att genomföra detta arbete. Syftet med VA-planeringen är att få till stånd en 
långsiktigt hållbar VA-försörjning i Hässleholms kommun. För att genomföra 
uppdraget tillsattes en förvaltningsövergripande projektgrupp bestående av 
tjänstemän från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms Vatten AB, 
Hässleholm Miljö AB, tekniska förvaltningen samt räddningstjänsten. Arbetet med 
VA-planeringen har i stora drag följt upplägget i Havs- och vattenmyndighetens 
rapport "Vägledning för kommunal VA-planering" (Ha V 2014:1), men har också 
anpassats efter den struktur som gäller för Hässleholms kommuns tidigare 
fastställda strategidokument. Föreliggande förslag till "VA-plan för Hässleholms 
kommun" grundar sig på tidigare antaget dokument "VA-strategier för Hässleholms 
kommun", och består av sex delplaner vilka skapats med syfte att täcka in hela 
kommunens VA-försörjning. Dessa tar upp förvaltningen av nuvarande 
verksamhetsområde, dagvattenhanteringen inom verksamhetsområde, VA
utbyggnaden samt den enskilda VA-försörjningen. Varje delplan avslutas med en 
aktivitetsplan som listar olika aktiviteter kommunen behöver utföra för att omsätta 
respektive delplan i praktisk handling. Aktivitetsplanerna kommer kontinuerligt att 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

uppdateras, minst en gång per mandatperiod. VA-planen kommer inom kort också 
att kompletteras med en vattenförsörjningsplan som beskriver dricks
vattensituationen i kommunen. 

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen har inte något att invända i sak mot innehållet i 
förslaget till VA-plan, men vill påpeka följande. 

Ovannämnda sammanträde 2018-04-10 var i dåvarande byggnadsnämnden. Nämn
den gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till "VA- och klimat
anpassningsstrategi för Hässleholms kommun". 

Av ovannämnda beslut i kommunfullmäktige den 25 november 2019 framgår 
följande. Den 25 oktober 2017, § 254, beslutade kommunstyrelsen att VA-strategi 
och VA-plan för Hässleholms kommun skulle tas fram. Enligt samma beslut gavs 
kommunchefen, eller den han utsåg ges i uppdrag att utse en projektgrupp 
bestående av tjänstemän från kommunledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, 
miljökontoret, tekniska förvaltningen, räddningstjänsten och Hässleholms Vatten 
AB. Projektgruppen presenterade ett förslag till "VA-strategier för Hässleholms 
kommun." Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 16 oktober 2019 att 
föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget. 

Det var alltså kommunstyrelsen som gav uppdraget att en VA-strategi skulle tas 
fram. Vidare var det en projektgrupp som skulle ta fram förslaget. Sammansätt
ningen av den projektgrupp som anges i missivet stämmer inte helt med kommun
styrelsens beslut; i detta finns inte någon representant från Hässleholms Miljö AB 
med och representanten från kommunledningskontoret nämns inte i missivet. 

VA-planen består av flera delar. Enligt tjänsteskrivelsen till ärendet i kommunstyrel
sen ska ansvaret för framtagande av varje del bestämmas särskilt. Detta innebär att 
till exempel Hässleholms Vatten AB ensam ansvarar för en del, medan flera aktörer 
delar ansvaret för framtagandet av en annan del. Det går alltså inte att säga att miljö
och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för alla delar. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-09-16, § 125, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot förslaget till VA-plan för 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Hässlehohns kommun, men lämnar de synpunkter som framgår nedan. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

31 (52) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

§ 172 

Omdisponering av investeringsmedel 
Dnr: RT J 2020/16 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänna att kornrnunledningsförvaltningen, räddningstjänsten 
omdisponerar investeringen på 100 tkr för inventarier Sösdalas station till 
inventarier Bjärnums station under 2020. Investeringen ska fortsättningsvis 
vara anslagstyp 1. 

2. För investeringsprojekt Inventarier till brandstation i Sösdala ska 100 tkr 
arbetas in i kommunledningsförvaltningens investeringsbudget år 2021. 
Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

3. Godkänna att kommunledningsförvaltningen gör en förändring i 
investeringsplanen som kommunstyrelsen fattade beslut om den 4 mars 
2020, § 23, genom att ta bort investeringsäskandet avseende inventarier för 
Bjärnums brandstation på 100 tkr samt för Sösdalas brandstation på 100 tkr. 

Beskrivning av ärendet 

Sedan tidigare tidsplaner från tekniska förvaltningen för ombyggnationerna av 
Sösdalas och Bjärnums brandstationer så meddelades räddningstjänsten att Sösdalas 
brandstations byggnation skulle genomföras först, under 2020. På grund av olika 
anledningar i upphandlingsförfarandet för Sösdalas brandstation så försköts 
tidsplanen och Bjärnums brandstationsbyggnation startade först och kommer att 
slutföras under hösten -20. 

När räddningstjänsten efterfrågade investeringsmedel för inventarier för Sösdalas 
brandstation under 2020 så angav tidsplanen att Sösdalas station skulle färdigställas 
under hösten -20, vilket inte kommer att ske. 

Eftersom inga investeringsmedel efterfrågades för inventarier på Bjärnums 
brandstation under 2020 så önskar nu räddningstjänsten att byta investeringsposten 
"inventarier för Sösdalas station" på 1 00tkr till "inventarier för Bjärnums station" 
istället. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Investerings behovet på 100 tkr för brandstationen i Sösdala finns kvar men 
investeringen blir först aktuell 2021. Behov av investeringen för Sösdalas station 
finns med i det beslut som kommunstyrelsen fattade den 4 mars 2020 där 
kommunstyrelsen godkänner att kommunledningsförvaltningens framtagna förslag 
till åtgärder 2021-2023, beskrivning av konsekvenser samt investeringsbehov för 
2021-2023 översändes till budgetberedningen för vidare handläggning. 

I beslutet ingår även 100 tkr till brandstationen i Bjärnum 2021, men om den 
föreslagna omdisponeringen godkänns, i detta ärende, är denna investering inte 
aktuell 2021. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-09-16, § 113, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Godkänna att kommunledningsförvaltningen, räddningstjänsten 
omdisponerar investeringen på 100 tkr för inventarier Sösdalas station till 
inventarier Bjärnums station under 2020. Investeringen ska fortsättningsvis 
vara anslagstyp 1. 

2. För investeringsprojekt Inventarier till brandstation i Sösdala ska 100 tkr 
arbetas in i kommunledningsförvaltningens investeringsbudget år 2021. 
Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

3. Godkänna att kommunledningsförvaltningen gör en förändring i 
investeringsplanen som kommunstyrelsen fattade beslut om den 4 mars 
2020, § 23, genom att ta bort investeringsäskandet avseende inventarier för 
Bjärnums brandstation på 100 tkr samt för Sösdalas brandstation på 100 
tkr. 

Sänt till: 
Räddningstjänsten 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 173 

Anslag om budgetmedel för fördjupad 
säkerhetskontroll och service av Bronto 2030, XHY784 
Dnr: RT J 2020/18 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Kommunledningsförvaltningens begäran om anslag på 500 000 kr år 2021 till 
räddningstjänsten för en fördjupad säkerhetskontroll och service av höjdfordon 
Bronto 2030 hänskjuts till budgetberedningen 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänstens höjdfordon driftsattes 2009. Enligt fordonsplanen för 
räddningstjänsten behöver fordonet därför (med en livslängd på 15 år) bytas ut 
2025. En investering på cirka 6-7mnkr. 

I början av 2020 borde en 1 Oårs service ha blivit gjord enligt praxis för att 
säkerställa säkerheten på den samt för att öppna upp möjligheten att förlänga 
livslängden på den och undvika nyinvestering vid 15år. Men eftersom inga 
budgetmedel ansöktes för det i budgetprocessen 2019 så kunde den inte utföras. 
Bokningstiden för den är c.a 6 månader och längre pga Corona. Pga Corona har 
räddningstjänsten därför fått dispens av Bronto att förskjuta den till 2021 men 
också eftersom räddningstjänsten har prioriterat så genomgående årsservice av den 
varje år (i egen driftsbudget). 

Praxis i branschen för de räddningstjänster som har höjdfordon av typ Bronto är att 
genomföra en fördjupad säkerhetskontroll och service på höjdfordonen efter 1 Oår 
för att förlänga den tekniska livslängden. På så sätt kan också investeringen av nytt 
fordon förskjutas. Detta rekommenderas också av försäljaren. Fordonet är oftast i 
bra skick efter 15 år men rekommenderas att inte användas längre på grund av att 
säkerheten vid insats inte kan styrkas genom den årliga kontrollen längre. 

För att bibehålla säkerheten för arbete på höjd vid insats så krävs det att en 
fördjupad säkerhetskontroll och service genomförs. Servicen genomförs av 
återförsäljaren Brontoskylift. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Utöver det behöver ett ersättande höjdfordon hyras in under tiden service pågår. 
Det kan i normala fall innebära en handläggningstid på 6 veckor eller mer. 
Kostnaden för hyra av ersättningsfordon är uppskattningsvis 10tkr/ vecka. 

I räddningstjänstens tilldelade internbudget för 2021 finns kostnaden i nuläget ej 
med eftersom investeringen egentligen är planerad för utbyte av fordon 2025. En 
kostnad på 500tkr kan ej belasta räddningstjänstens internbudget med bibehållen 
budget i balans. Räddningstjänster erhåller därför om anslag i internbudgeten för 
2021 med 500tkr. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-09-16, § 114, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunledningsförvaltningens begäran om anslag på 500 000 kr år 2021 till 
räddningstjänsten för en fördjupad säkerhetskontroll och service av höjdfordon 
Bronto 2030 hänskjuts till budgetberedningen 2021. 

Sänt till: 
Räddningstjänsten 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 174 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Samarbetsavtal för samarbetskommitten Skåne 
Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad Hässleholm 
och EU-kontor Skåne Nordost, med tillhörande 
arbetsordning 
Dnr: KLF 2020/889 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ärendet. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
samarbetsavtalet för samarbetskommitten Skåne Nordost med 
tillväxtmotorn Kristianstad Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost, 
med tillhörande arbetsordning. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet gällande punkt 2. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet gällande punkt 1. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag gällande punkt 2. 

Omröstning 

Ordförande ställer först beslutspunkt 1 under proposition och finner den bifallen. 
Han ställer därefter punkt 2 under proposition och finner även den bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

Samarbetskommitten för Skåne Nordost har antaget en ny fårdplan och utfärdat ett 
nytt samarbetsavtal. Samarbetet utgår ifrån en gemensam vision med tillhörande 
strategier kallad Färdplan 2030. Skåne Nordost ska samarbeta utifrån överenskomna 
principer för samverkan enligt nedan 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
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I Skåne Nordost samverkar kommunerna inom prioriterade områden där vi 
når längre gemensamt än var kommun för sig. 

Skåne Nordost är vår gemensamma röst i dialogen med externa partners för 
att få en starkare påverkan. 

Vi tar gemensamt fram övergripande strategier. 

Vi tydliggör våra styrkor och utvecklings behov. 

Alla prioriteringsområden genomsyras av de horisontella principerna och 
bidrar till hållbar tillväxt. 

Samarbetet bygger på att alla deltagande kommuner vinner - om inte vid varje 
tillfälle - så åtminstone över tid. Samarbetet i Skåne Nordost är en nyckelfaktor för 
framgång i nordostregionen och i avtalet anges att helheten är större än delarna och 
att vi är starkare tillsammans. 

Samarbetsavtalet ersätter det gamla avtalet undertecknat av kommunchefsgruppen 
den 15 april 2014. Det nya avtalet gäller från och med 2020-06-11 och tillsvidare. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-09-16, § 123, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ärendet. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
samarbetsavtalet för samarbetskommitten Skåne Nordost med 
tillväxtmotorn Kristianstad Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost, 
med tillhörande arbetsordning. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalråden 
Kommun direktören 
F örvaltningschef erna 
Nämndsordförandena 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 175 

Motion om Sösdala simhall 
Dnr: KLK 2018/1075 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter och Johan Hammarqvist (C) reserverar sig mot 
beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet stöder motionärerna om Sösdala simhall, vilken vi velat se vara i 
drift. Det är med sorg vi ser hur fritids verksamhet och rekreation nekas de boende 
i Sösdala med omnejd." 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) och Joachim Fors (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varande 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 motionen röstar nej. " 

5 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 3 avstår från att rösta. 

Kommunstyrelsen 

J"'''""' ~ }1J Utdraget bestyrkes 
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Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Björn Widmark (FV), Lars Johnsson (M). 

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

Följande avstår från att rösta: Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh 
(SD). 

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Kommunstyrelsen har därmed beslutat 
att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheim och Joakim Fors, båda S, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige om Sösdala simhall. I motionen anför de bland annat följande. 
På kommunfullmäktiges möte den 6 december 2018 beslutade en minoritet av 
ledamöterna att Sösdala simhall ska stängas. Beslutet är fattat utan några som helst 
konsekvensbedömningar varken vad det gäller för Sösdala som tätort eller 
ekonomiska konsekvenser. Politiker från olika block och partier var upp i talarstolen 
och talade om siffror som kanske inte alla gånger var helt sanna. 
Kommunfullmäktige tog inte sitt ansvar för vad som händer med simhallen i 
Sösdala om den ska stängas. 

Motionärerna yrkar följande. 

1) Att berörd eller berörda nämnder ser till att genomföra en konsekvensbedömning 
gällande Sösdala simhall. 

2) Att konsekvensbedömningen innehåller kostnader både för fortsatt drift av 
simhallen och nerläggnings- / ombyggnadskostnader. 

3) Att konsekvensbedömningen innehåller vilka konsekvenser som det kan bli för 
Sösdala som tätort om simhallen läggs ner. 

4) Att man redovisar vilka konsekvenser som det blir för skolan om simhallen i 
Sösdala stängs. 

5) Att efter genomförd konsekvensbedömning, ska ärendet om stängning/ ombygg
nad kontra fortsatt drift ställas som ett ärende till kommunfullmäktige. 

Bedömning 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

I budget för 2019 och flerårsplan 2020-2021 (sidan 13) framgår att Sösdala simhall 
ska stängas och att detta innebär en kostnadsreducering på 1,5 miljon kr år 2019 
och ytterligare 1,5 miljon kr år 2020 och 2021. Budgeten och flerårsplanen antogs 
på kommunfullmäktiges sammanträde den 6 december 2018, § 161. 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat att Sösdala simhall ska stängas 2019. Några 
nya omständigheter som kan antas föranleda fullmäktige att ändra sitt beslut har inte 
framkommit. Det saknas därför anledning att föranstalta om den 
konsekvensbedömning som motionärerna yrkar på och motionen bör därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-09-16, § 118, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Joachim Fors (S) reserverar sig mot beslutet. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till motionen. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

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

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 176 

Motion om utveckling av simhall 
Dnr: KLK 2019/235 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson, Ulf Berggren, Sven Lundh och Camilla Nordström, alla 
Sverigedemokraterna, har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken de på 
anförda skäl yrkar följande. 

1) Att berörd nämnd ges i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för ombyggnation 
och renovering av Sösdala Simhall till sportanläggning enligt beskrivning i 
motionen. 

2) Att en plan för ansvar och driftsform tas fram av berörd nämnd. 

Motionen har remitterats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden. 

Nämnden anför i yttrande (delegation) i huvudsak följande. 
Förvaltningen ser stora möjligheter för rörelse träning i gamla simhalls delen. Det 
förutsätter naturligtvis ett plant golv, fungerande ventilation etc. Att kunna erbjuda 
Sösdalaborna en bra lokal i markplan med in- och utsyn skulle också gynna skolans 
behov av exempelvis grupp- och styrketräning. En möjlig åtgärd skulle kunna vara 
att "flytta upp" nuvarande gym och bordtennisspel från källaren under sporthallen, 
till gamla simhallsdelen och på sikt låta ytorna fyllas av olika verksamheter. Det är 
dock inte kultur- och fritidsförvaltningens uppgift att ta fram en kostnadskalkyl för 
ombyggnation och renovering. Detta ligger inom tekniska förvaltningens ansvar. 
Däremot kan kultur- och fritidsförvaltningen, efter att den fysiska lösning 
presenterats, ta fram alternativ för innehåll, ansvar och driftsform då vi vet 
omfattningen och förutsättningarna. 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande har därefter översänts till tekniska nämnden, 
som i beslut den 31 oktober 2019 har föreslagit att motionen avslås, eftersom 
Sösdala simhall ska hanteras enligt kommunens riktlinjer för lokalförsörjning. Av 
underliggande tjänsteskrivelse i ärendet framgår bland annat följande. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

I kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer för lokalförsörjning anges bland annat 
hur lokalbehov och tomställda lokaler ska hanteras. Följaktligen föreslås därför att 
frågan om aktuell lokal hanteras enligt dessa riktlinjer. Med en förenklad beskrivning 
innebär det att tekniska nämnden, efter uppsägning av lokalnyttjande nämnd, för 
fram lokalen som en tillgänglig lokalresurs . Tekniska nämnden bedömer lokalens 
skick och föreslår om byggnaden ska hyras ut, säljas eller rivas. Om bedömningen är 
att lokalen kan hyras ut prövas denna mot samtliga nämnders, angivna och 
prioriterade, lokalbehov. Ifall behov av lokal för sport och aktiviteter föreligger i 
Sösdala ska detta lokalbehov föras fram av kultur- och fritidsnämnden. Behovet ska 
vara välgrundat och prioriterat. Därefter hanteras lokalbehovsärendet i kommunens 
strategiska lokalförsörjningsgrupp, som föreslår en slutlig prioritering av ärende i 
lokalförsörjningsplanen. Först därefter tar tekniska förvaltningen fram en drift- och 
investeringsbudget för beaktande i kommande budgetberedning. 

Kommunledningsförvaltningen delar de synpunkter som framgår av ovannämnda 
tjänsteskrivelse och föreslår därför att motionen ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-09-16, § 119, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 177 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Motion om att utlysa klimatnödläge för Hässleholm 
Dnr: KLF 2020/89 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) och Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar om att utlysa klimatnödläge för Hässleholms 
kommun. Som grund för motionen anför hon bland annat att genom att utlysa ett 
klimatnödläge menar vi att: 

- klimatförändringen är ett vetenskapligt bevisat fenomen. 

- en omställning till en fossilbränslefri kommun behövs och ska genomföras så fort 
som möjligt. 

- våra politiska beslut inte ska försämra klimatsituationen; tvärtom ska våra politiska 
beslut 

helst förbättra kommunens klimatprestanda och kommunens beredskap för att 
möta klimatförändringens effekter. 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

- vi måste omgående börja ställa om kommunen till en klimatvänlig kommun; att vi 
måste agera snabbt då tiden är knapp för att undvika en klimatkatastrof. 

- politiker i Hässleholms kommun kommer att agera för att bidra till Sveriges vision 
om att vara ett fossilfritt land år 2045. 

Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som den 25 mars 
2020, § 78, beslutat att lämna följande yttrande: Nämnden anser inte att det är rätt 
väg att utlysa klimatnödläge. I tjänsteskrivelsen i ärendet anförs bland annat följande 
synpunkter. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden instämmer i att den pågående 
klimatförändringen har en stor påverkan på naturens och medborgarnas säkerhet så 
som det framgår i aktuell motion, samt att politiken har möjlighet att fatta beslut 
som påverkar naturens resiliens (motståndskraft). Att människan bidrar till denna 
klimatförändring visas tydligt av de effekter som dokumenterats till följd av Corona
viruset, där en minskad mänsklig aktivitet, bland annat minskad biltrafik, i Kina lett 
till kraftigt minskade klimatpåverkande utsläpp. Nämnden anser dock inte att det är 
rätt väg att utlysa klimatnödläge i detta skede, då ett sådant beslut inte förpliktigar 
till verklig handling för att öka medborgarnas och naturens säkerhet. Miljö- och 
stads byggnadsnämnden anser att en bättre väg är att aktivt fatta beslut om att vidta 
åtgärder som främjar en minskning av miljö- och klimatpåverkan lokalt i 
Hässleholm, samt koppla nödvändiga ekonomiska resurser till sådana beslut. Detta 
kan till exempel ske genom en utökad och riktad tillsyn på de verksamheter som har 
störst klimatpåverkan. Arbete kan även ske genom en ökad och riktad 
informationsspridning till medborgare och verksamhetsutövare i Hässleholms 
kommun. En utökad tillsyn och utökad informationsspridning kan dock 
genomföras först då de ekonomiska ramarna inom kommunen tillåter en utökning 
av Miljö- och stadsbyggnads-nämndens budget. Nämnden ställer sig positiv till en 
utökning av den interna budgeten i syfte att nå den effekt som motionen syftar till, 
det vill säga en minskad klimatpåverkan från Hässleholms kommun. En utökad, 
riktad, tillsyn och utökad informationsspridning kommer enligt nämndens 
bedömning leda till hälsosammare livsmiljöer och en snabbare växling till en cirkulär 
ekonomi. Med den ökade kunskapsspridningen som erhålls genom dessa insatser 
når vi rimligen det klimatsmarta samhället snabbare och stärker därmed naturens 
och samhällets konkurrenskraft och robusthet. Arbetet bör även ske genom ett 
aktivt ställningstagande, i linje med motionärens syfte, i varje enskilt ärende, till 
exempel vid framtagandet av nya detaljplaner. 

Bedömning 

Mot bakgrund av miljö- och stadsbyggnadsnämndens inställning föreslår 
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

44 (52) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-09-16, § 120, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till motionen. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

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

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 178 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Motion om fossilfria kapitalplaceringar 
Dnr: KLF 2020/88 

Beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon på 
anförda skäl yrkar följande. 

- Göra en granskning av kommunens placeringar i syfte att 

1. Kartlägga omfattningen av placeringar/ investeringar i bolag som ägnar sig åt 
prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand 
eller annan okonventionell fossil olja eller gas . 

2. Kartlägga omfattningen av placeringar/ investeringar i servicebolag med intäkter 
från ovan nämnda verksamheter, elkraftbolag med fossila produktionsmetoder samt 
bolag med betydande fossila reserver. 

3. Kartlägga omfattningen av placeringar/investeringar i företag inom kol
branschen och kärnkraftbranschen. 

4. Ta fram en bedömning om klimatbelastningen av kommunens kapitalförvaltning. 

5. Ta fram ett förslag på hur investeringen kan bli klimatneutral år 2035. 

- Senast år 2025 får inga investeringar ske i företag som ägnar sig åt prospektering, 
exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan 
okonventionell fossil olja eller gas eller i servicebolag med intäkter från ovan 
nämnda verksamheter, elkraftsbolag med fossila produktionsmetoder samt bolag 
med betydande fossila reserver. 

- Senast år 2035 ska Hässleholms kommun ställa om sina investeringar till bolag 
som på ett 

konstruktivt sätt bidrar till att lösa klimatförändringens utmaning. Kommunens 
pension- och kapitalplaceringar ska vara klimatneutrala. 

Kommunstyrelsen 
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Hässleholms 
kornmun 

Kommunstyre/sen 

Motionen har remitterats till Miljö- och stads byggnadsnämnden och 
kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2020, § 79, att lämna 
följande yttrande. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden instämmer i att det är lämpligt att gå ifrån 
investeringar i kol-, olje- och naturgasindustrin för att i stället investera i 
morgondagens hållbara branscher. Ett sådant beslut bedöms ge en positiv bild av 
Hässleholms kommun och stärka kommunens varumärke som en hållbar kommun 
och därmed öka attraktiviteten för verksamhetsutövare och boende. 

Nämnden är positiv till att en granskning av kommunens placeringar genomförs, 
men vill belysa att det är viktigt att det klargörs vilken förvaltning som ska genom
föra denna granskning. Vidare är det av vikt att fastställa när granskningen ska vara 
genomförd och redovisad för kommunfullmäktige. 

Beträffande motionens yrkande om att inga investeringar får ske i kol-, olje- och 
naturgasindustrin efter 2025 ställer sig nämnden positiv till denna i sak, men anser 
att tidpunkten för när detta ska ske är en följd av den granskning som ska 
genomföras. 

Beträffande en fullständig omställning av kommunens investeringar är nämnden 
positiv till att detta ska vara genomfört 2035, men har en förhoppning om att det 
kan ske tidigare. 

Ekonomiavdelningen har inkommit med yttrande i skrivelse den 11 maj 2020. Av 
den framgår bland annat följande. 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020, § 45, att anta det reviderade 
förslaget till placeringsregler för pensionsmedelsförvaltning att gälla från och med 
den 1 oktober 2020. Det reviderade förslaget innehåller ett avsnitt om ansvarsfulla 
placeringar som beskriver hur kommunen tillåts placera i företag som bedöms vara 
långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle. Ett hållbart företag ska 
kunna visa ett ansvarsfullt agerande avseende social och miljömässig hänsyn samt 
ha god affärsetik. Kommunen ska undvika placeringar i bolag som utvinner fossila 
bränslen och placerar istället i företag som har hållbara lösningar på framtidens 
utmaningar, exempelvis energieffektiva produkter och tjänster som leder till 
minskade utsläpp av koldioxid. I riktlinjerna framgår även vilka företag som 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Med hänvisning till ovanstående har mycket av motionens innehåll beaktats i de 
reviderade riktlinjerna som kommunfullmäktige har beslutat om. 

Motionären Dolores Öhman yrkade bifall till förslaget i kommunfullmäktige, men 
med följande tillägg: "Placeringsreglerna för Hässleholms kommuns 
pensionsmedel", under punkt 5 "Ansvarsfulla placeringar" enligt följande: Från år 
2025 får inga investeringar ske i företag som ägnar sig åt prospektering, 
exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan 
okonventionell fossil olja eller gas eller i servicebolag med intäkter från ovan 
nämnda verksamheter, elkraftsbolag med fossila produktionsmetoder samt bolag 
med betydande fossila reserver. 

Den del som de reviderade riktlinjerna inte har beaktat är "eller i servicebolag med 
intäkter från ovan nämnda verksamheter", vilket motiveras i nedan. Denna 
skrivning ger ytterligare en inskränkning som i dess mest rigida tolkning i princip 
omöjliggör investeringar i något bolag som har kunder inom olja/ gas/kol (givet att 
kundengagemang ofta även innefattar serviceverksamhet). I detta fall kommer en 
lång rad stora svenska och nordiska industri- och byggrelaterade bolag att omfattas 
av begränsningen. Enligt Cliens, en av kommunens nuvarande förvaltare, finns det 
inte en enda Sverige-/Nordenfond på marknaden som går så långt som att helt 
förbjuda service till kol-/olja-/gasbolag. Detta innebär att mer än 150 fonder har 
dragit samma slutsats, det vill säga att utesluta service till kol-/ olja-/ gasbolag är att 
gå för långt. Ett annat argument för att inte införa placeringsregler för servicebolag 
idag är att avvakta EU Taxenomin för Hållbara bolag som kommer träda i kraft 
under nästa år. EU Taxenomin bygger på Parisavtalet och där diskuterar man om 
bolagen är bruna, gröna, på väg att bli gröna eller möjliggör för andra bolag att bli 
gröna. Tanken är att man ska ha som mål att styra så mycket kapital som möjligt till 
samtliga kategorier förutom den bruna. 

Bedömning 

Mot bakgrund av de nya placeringsreglerna som antagits av kommunfullmäktige får 
motionärens önskemål till stor del anses tillgodosedda, även vad avser yrkandet om 
att Hässleholms kommun senast år 2035 ska ställa om sina investeringar till bolag 
som på ett konstruktivt sätt bidrar till att lösa klimatförändringens utmaning. 
Kommunledningsförvaltningen delar ekonomiavdelningens bedömning att 
motionärens tilläggsyrkande i den del som avser servicebolag skulle leda till alltför 
långtgående begränsningar av placeringsmöjligheterna. 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Med åberopande av det ovan anförda föreslås att motionen ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-09-16, § 121, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beskrivning av ärendet 

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

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2020/980-1 
Kommunledningsförvaltningen - Beslut om anställningar på 
kommunledningsförvaltningen under augusti 2020. 

RTJ 2020/19-1 
Räddningstjänsten - Delegations beslut avseende tillsyn och förelägganden enligt 
LSO /LBE, sotningar samt brandskyddskontroller under augusti 2020. 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-16 

Kommunstyrelsen 
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§ 181 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2020/846 
Kommunledningsförvaltningen - Kommunstyrelsen har beslutat att förlägga 
kommunstyrelsens första sammanträde år 2021 till den 3 februari. 
Sammanträdesplaneringen för 2020 måste därför uppdateras i enlighet med detta. 

KLF 2020/1016 
Skolinspektionen - Beslut att avslå ansökan om godkännande av Ljud & 
Bildskolan LBS AB som huvudman för gymnasieskola i Kristianstads kommun. 

KLF 2020/1042 
Kommunförbundet Skåne - Kallelse till förbundsmöte den 2 oktober 2020. 

Protokoll 
Hässleholms Industribyggnads styrelsemöte 2020-09-08 

Kommunstyrelsen 
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