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2020-10-21 
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Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 182 

Samverkansavtal Osby § 183 

Slutlig rapportering av uppdraget "Förutsättningar och konsekvenser § 184 
för en förbättrad samordning av all samhällsbetald trafik" 

Utredning av om väktare, ordningsvakter eller annan § 185 
bevakningspersonal ska anställas 

Starta kommunal förskola på obekväma tider § 186 

Rapportering till länsstyrelsen: Status för utbyggnad av VA i § 187 
Hässleholms kommun 

Skattesats 2021 § 188 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 189 

Anmälan av delegationsbeslut § 190 

övriga anmälningar § 191 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 182 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

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

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

§ 183 

Samverkansavtal Osby 
Dnr: RT J 2020/20 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Hässleholms kommun ska ingå räddningstjänstsamverkan med Osby 
kommun. 

2. Godkänna upprättat samverkansavtal mellan Hässleholms kommun och 
Osby kommun. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att besluta om justeringar 
av befintligt avtal. 

4. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna avtalet. 

5. Beslutet gäller under förutsättning av att Osby kommun fattar 
motsvarande beslut. 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsterna i Hässleholms och Osby kommuner har sedan många år 
tillbaka haft en god samverkan. Nuvarande avtal innefattar endast 
förstärkningsresurser vid insats samt att Osby åker som primärstyrka i Hästveda 
med omnejd. 

Det utökade samverkansavtalet avser att förtydliga en utökad samverkan mellan 
kommunerna inom räddningstjänstområdet från 2021 och framåt. 

Under våren -20 inleddes en dialog från kommunernas sida om en utökad 
samverkan mellan kommunernas räddningstjänstverksamheter. Under våren har 
representanter för Osby kommun och Hässleholms kommun haft överläggningar i 
ärendet. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

5 (24) 



H··ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Hässleholms och Osby kommuners båda räddningschefer har gjort en utredning för 
att klargöra behovet av och förutsättningarna för ett civilrättsligt avtal mellan 
kommunerna för driften av räddningstjänstverksamheten. 

Syfte och mål för att skapa en utökad samverkan mellan kommunerna är för att: 

• Möta framtida utmaningar starkare 

• Skapa utrymme för operativ och förebyggande utveckling /kvalitetssäkring 

• Öka redundans och uthållighet 

• Bli en mer attraktiv arbetsgivare för kompetensförsörjning 

• Minska den negativa kostnadsutvecklingen 

• Stordriftsfördelar vid inköp av materiel, fordon och teknisk utrustning 

Räddningscheferna anser att alla dessa delar kan uppfyllas med samverkan och ett 
samverkansavtal mellan Hässleholms kommun och Osby kommun. 

I utredningen redovisas också konsekvenser för organisation, verksamhet, ekonomi 
samt risk- och möjlighetsanalys. 

Sammanfattningsvis föreslår räddningscheferna att med utredningsrapportens 
bakgrundsfakta som grund och erfarenheter från branschens utveckling i Sverige så 
finns det anledning att i en testperiod om 3 år driftsätta ett utökat samverkansavtal 
mellan kommunerna. Utvärdering ska ske efter ett respektive två år. 

Organisation 

Räddningstjänsten i Hässleholm och Osby organiseras i en större driftsorganisation 
med ett delegerat och samordnat ledningsansvar. I allt väsentligt avses att skapa "en 
organisation" men med en bibehållen basverksamhet och operativ förmåga 
avseende räddningstjänst på befintliga brandstationer. Det är sannolikt att 
organisationerna kommer att betraktas som en attraktivare arbetsgivare för 
kompetensförhöjning genom att erbjuda olika möjligheter till arbetsuppgifter, 
kompetensutveckling och geografisk placering. 

Verksamhet 

Den ambitionsnivå som finns i nuläget med avseende på verksamhet i och utanför 
grunduppdraget bibehålls. Det innebär att ambitionsnivån inte ska sänkas i någon av 
kommunerna och en eventuell ökning av ambitionsnivå genomförs endast med 
resurser som kan frigöras genom effektiviseringen vid gemensam drift. För att 
kunna bemöta framtidens utmaningar och breddade uppdrag med bibehållen 

Kommunstyrelsen 

Josteriog J.--. 
~_j ~~ 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

personalstyrka krävs med stor sannolikhet frigörande av resurser för att öka 
ambitionsnivån. 

Ekonomi 

Vid fortsatt drift som i nuläget finns risk för en kostnadsutveckling utöver index till 
följd av förändrat uppdrag, behov av specialistkompetens samt behov av 
specialutrustning. Genom samverkan ska samordningsvinster kunna göras i 
organisationen som motverkar kostnadsutvecklingen. Stordriftsfördelar vid inköp 
av materiel, fordon och teknisk utrustning samt delad användning och placering av 
specialistutrustning är några exempel. Samordningsvinster för utbildningskostnader 
och kompetensutveckling för egen personal samt inköp av exempelvis 
specialistkompetens är också att förvänta. 

Varje kommun ska finansiera räddningstjänstverksamheten i egen kommun. 
Kommunerna ska därför eftersträva budgetar för verksamheten som är i balans 
utifrån förutsättningarna som råder. Respektive kommun ska verka för att eventuellt 
överskott bibehålls i verksamheten under den inledande 3-årsperioden. 

Samverkansavtal innehåll 

Verksamhetens omfattning/ uppdrag 

Förslag till samverkansavtal har upprättats. Avtalet reglerar de delar som ingår i 
samarbetet vilket är ledning och styrning av en effektiv räddningstjänst som uppnår 
kommunernas mål samt möter de behov som finns i de båda kommunerna. 
Kommunerna ska även medverka i varandras myndighetsutövning och 
utbildningsplanering. 

Observera att Hässleholms och Osbys verksamhet för säkerhet och beredskap inte 
ingår i avtalet. 

Myndighetsutö"vning 

Kommunen ansvarar för den myndighetsutövning som sker i egen kommun. Via 
delegation utförs myndighetsutövningen av den gemensamma organisationen. 

Uppfaljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering av avtalet utförs löpande av räddningschefen i samråd 
med kommundirektörerna. Avtalets tjänster samt måluppfyllnad utvärderas i 
november 2021 och november 2022 vilket redovisas för kommundirektörer och 
kommunstyrelsens arbetsutskott i de båda kommunerna. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ekonomi 

Varje kommun ska finansiera räddningstjänstverksamheten i egen kommun. 

Kommunerna ska därför eftersträva budgetar för räddningstjänstverksamheten som 
medger en budget i balans utifrån förutsättningarna som rådde då samarbetet 
inleddes 2020-01-01. 

Giltighet och uppsägning 

Avtalstiden gäller från 1 januari 2021 tom 31 december 2023 och kan sägas upp 
senast 1 ( ett) år innan avtals tiden går ut. Sägs inte avtalet upp efter avtals tidens 
utgång löper det vidare med 1 ( ett) år i taget. Båda parter äger även rätt att säga upp 
avtalet med 1 ( ett) års uppsägningstid under hela avtalsperioden. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-10-07, § 128, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Hässleholms kommun ska ingå räddningstjänstsamverkan med Osby 
kommun. 

2. Godkänna upprättat samverkansavtal mellan Hässleholms kommun och 
Os by kommun. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att besluta om 
justeringar av befintligt avtal. 

4. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag 
att underteckna avtalet. 

5. Beslutet gäller under förutsättning av att Osby kommun fattar 
motsvarande beslut. 

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

Sänt till: 
Räddningstjänsten i Hässleholm 

Kommunstyrelsen 

J"'teriag 6 '!~ Utdraget bestyrkes 
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§ 184 

Slutlig rapportering av uppdraget "Förutsättningar och 
konsekvenser för en förbättrad samordning av all 
samhällsbetald trafik" 
Dnr: KLF 2020/385 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Slutlig rapportering av uppdraget godkänns. 

2. Hässleholms kommun fortsätter att på tjänstemannanivå följa 
Skånetrafikens utveckling av kollektivtrafikförsörjning för landsbygden. 

Yrkande 

Karin Axelsson (M) yrkar bifall till första punkten i arbetsutskottets förslag och 
yrkar att andra punkten ändras till följande: "Hässleholms kommun fortsätter att på 
tjänstemannanivå följa Skånetrafikens utveckling av kollektivtrafikförsörjning för 
landsbygden." 

Lena Wallentheim (S) instämmer i Karin Axelssons yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med Karin Axelssons justering under 
proposition och finner det justerade förslaget bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-04 att en utredning i samverkan 
med Skånetrafiken med syftet att redovisa hur kollektivtrafikförsörjning på lands
bygden kan effektiviseras och förstärkas i Hässleholms kommun ska genomföras. 
Kommundirektören gav den 4 mars 2020 tillväxtchefen i uppdrag att genomföra 
utredningen. En delrapport har överlämnats och godkändes vid kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde 2020-06-10. 

Enligt inhämtade underlag samt förd dialog med företrädare från barn- och utbild
ningsförvaltningen och Skånetrafiken konstaterades det i delrapporteringen 2020-
06-10 att tillköpstrafik är att förorda för att stärka kollektivtrafiken på landsbygden. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

I dialog med andra kommuner i Skåne och angränsade län kan det konstateras att 
tillköpstrafik används av majoriteten av de tillfrågade. Dialog över kommungränser 
tillsammans med trafikhuvudmannen är en återkommande aspekt som lyfts. 

Under detta arbete har dialog förts med medarbetare från andra förvaltningar. I 
dialogen har det framkommit behov av utvecklad samverkan inom 
verksamhetsområdet samhälls betald trafik. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-10-07, § 130, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Slutlig rapportering av uppdraget godkänns. 

2. Hässleholms kommun genom tjänstegruppering fortsatt följer 
Skånetrafikens utveckling av kollektivtrafikförsörjning för landsbygd. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att ärendet ska beslutas i kommunstyrelsen. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut under proposition med den 
justeringen att ärendet ska gå vidare till kommunstyrelsen och finner liggande 
förslag med justering bifallet. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, projektledare Nya stambanor 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
Omsorgs förvaltningen 
Tekniska förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Josteriog 6 ~ Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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Utredning av om väktare, ordningsvakter eller annan 
bevakningspersonal ska anställas 
Dnr: KLF 2019/275 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utifrån utredningens underlag 
inte anställa väktare, ordningsvakter eller annan bevakningspersonal. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"MP tackar för en omfattande och komplett utredning. Vi anser att utredningen 
innehåller tillräcklig information för att ta ställning i fråga. 

Varje myndighet och offentlig organisation måste jobba med sina respektive 
ansvarsområden för att garantera att skattebetalarnas pengar används rätt. 

Om SD i kommunen vill jobba mot brottslighet bör dem avsätta resurser till 
socialen som har det kommunala ansvaret att förebygga brott. Att finansiera 
brotts bekämpning med kommunal pengar är inte rätt väg." 

Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet anser att polisiär verksamhet ska bedrivas av polisen. Väktare och 
ordningsvakter har en kompletterande uppgift vid behov. Vi vill se mer 
förebyggande social verksamhet tex fältassistenter men även kultur och 
fritidsinsatser och naturligtvis ett bra samarbete med polis för att alla våra 
medborgare känner sig trygga." 

Björn Widmark (FV) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har, utifrån en motion, vid sammanträde 2019-09-30 gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att utföra en utredning av om väktare, ordningsvakter 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

eller annan bevakningspersonal ska anställas i kommunen. Kommunen avropar idag 
tjänster för bevakning/väktare/ ordningsvakt av bevakningsföretag. 

Det underlag som ligger till grund för utredningen har tagits fram av 
säkerhetsfunktionen, HR-avdelningen samt kommunjuristen. Information som är av 
vikt för slutligt resonemang redovisas i sammanställd form och avslutas med en 
summering/ resonemang utifrån det givna uppdraget. 

Utredningen visar att utifrån juridiska och arbetsrättsliga aspekter, osäkerhet kring 
beviljande av 3 § LOV-områden samt kostnader förespråkas inte anställning av 
kommunal ordningsvakt, väktare eller bevakningspersonal. Detta ställs även i 
relation till att bevakningstjänster inte avropas i större omfattning än att det blir 
mest ekonomiskt rimligt för kommunen att avropa tjänsten av bevakningsföretag 
utifrån rådande behov i varje enskilt fall. 

För ytterligare alternativ gällande anställning krävs att uppdraget specificeras med 
förutsättningar för tjänstgöring, arbetsuppgifter etc. 

Ekonomiska konsekvenser 

I det fall utredningens slutsats antas så innebär förslaget inte några förändrade 
kostnader gentemot de som finns i dagsläget. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-10-07, § 131, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att utifrån utredningens underlag inte anställa väktare, 
ordningsvakter eller annan bevakningspersonal. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras med följande 
motivering: 

"Sverigedemokraterna anser inte att underlaget är framtaget på ett rättvisande sätt, 
bland annat framgår inte hur många timmar som köpts in vilket gör det omöjligt att 
jämföra inhyrda ordningsvakter kontra egen regi. Dessutom förutsätts dygnet runt 
bemanning vilket är en överdriven ambition." 

I andra hand yrkar hon avslag på liggande förslag till beslut. 

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

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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bifallet. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Kommunlednings förvaltningen ( säkerhets funktionen, HR-avdelningen, 
kommunjurist) 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-21 
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Kommunstyrelsen 

§ 186 

Starta kommunal förskola på obekväma tider 
Dnr: KLF 2020/273 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Den tillkommande förskolan på Grönängsområdet utrustas och inreds så att 
ob-verksamhet kan bedrivas där från och med 2022-01-03. 

2. Den ökade driftkostnaden på 1 392 000 kronor arbetas in i barn- och 
utbildningsnämndens driftbudget år 2022 och framåt. 

3. Investeringsutgiften för verksamhetsinventarier på 100 000 kronor arbetas 
in i barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget år 2021. 
Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

Reservationer 

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

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) lämnar bilagd protokollsanteckning 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Ulf Berggren (SD), Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

14 (24) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses. Ordförande ställer 
Robin Gustavssons yrkande mot Björn Widmarks och finner Robin Gustavssons 
yrkande utsett till motförslag. 

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

8 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 

Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Lena 
Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Ola Lindahl (S), Henrik Backlund (S), Lena 
Svensson (C). 

Följande röstar nej: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Lars Johnsson (M). 

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Camilla Nordström och Hanna Nilsson, båda Sverigedemokraterna, har tillsammans 
väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande: 

1) Att uppdra åt beriird nämnd att inflira barnomsorgpå 
obekväm arbetstid inom den kommunala verksamheten på någon 
av de centralt belägna avdelningarna. 

2) Att ansiikningen utformas på ett sådant vis att det blir 
rydligt att man har rätt att sö'ka barnomsorg även obekväm 
arbetstid. 

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, som i beslut den 25 april 
2019, § 79, föreslog att motionen utifrån tjänstemannaskrivelsen i ärendet skulle 
anses besvarad. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019, §235 att bifalla motionen. 

Barn- och utbildningsnämnden har därmed den 27 februari 2020, §22 beslutat att 

- efter kostnadsberäkning, hos kommunfullmäktige äska 
investeringsmedel för 2021 för att utrusta och inreda en av de centralt 
belägna förskolorna så att ob-verksamhet kan bedrivas där från och 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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- i enlighet med kostnads- och volymberäkning i denna tjänsteskrivelse, 
hos kommunfullmäktige äska driftsmedel så att ob-verksamhet kan 
bedrivas på en av de centralt belägna förskolorna från och med 2022-
01-03, 

- under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, 
uppdra åt förvaltningschefen att tillse att kommunal ob-verksamhet kan 
erbjudas från och med 2022-01-03. 

I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att det är oklart om det 
verkligen föreligger något behov av en kommunal förskola på obekväma arbetstider 
och det är ekonomiavdelningens bedömning att det inte är rätt tidpunkt att starta en 
sådan. Då behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid sannolikt täcks av de 
platser som tillhandahålls i privat regi och förslaget därtill innebär högre kostnader 
för barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar att ändra sitt tidigare beslut så att barnomsorg på 
obekväm arbetstid inte införs inom den kommunala verksamheten. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-10-07, § 132, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Den tillkommande förskolan på Grönängsområdet utrustas och inreds så 
att ob-verksamhet kan bedrivas där från och med 2022-01-03. 

2. Den ökade driftkostnaden på 1 392 000 kr arbetas in i barn- och 
utbildningsnämndens driftbudget år 2022 och framåt. 

3. Investeringsutgiften för verksamhetsinventarier på 100 tkr arbetas in i barn
och utbildningsnämndens investerings budget år 2021. Investeringen ska 
vara anslagstyp 1. 

Lars J ohnsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) och Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag till beslut. 

Ordförande ställer under proposition om ordförandeförslaget eller tjänsteskrivelsen 
ska bifallas och finner tjänsteskrivelsen bifallen. 

Kommunstyrelsen 
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Rapportering till länsstyrelsen: Status för utbyggnad 
av VA i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/858 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till länsstyrelsen insända begärd redovisning, som 
framgår nedan och av Excel-ark, angående status för utbyggnad av allmän VA
försörjning i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har i skrivelse begärt att kommunen ska inkomma med information 
om VA-utbyggnaden i de områden som pekats ut av länsstyrelsen eller kommunen 
som "§ 6 områden" enligt lagen om allmänna vattentjänster. 

I 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster stadgas följande. 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

De uppgifter som länsstyrelsen efterlyser avser alltså i vilken utsträckning kommu
nen har byggt ut det allmänna VA-nätet avseende i första hand dricksvatten och 
avloppsvatten och den strategiska planeringen av dessa frågor. Länsstyrelsen vill 
också veta hur kommunen arbetar för att se till att de som har egna avloppsanlägg
ningar uppfyller miljökraven. Frågeställningarna framgår av till länsstyrelsens 
framställning bifogad sammanställning i excel-ark. 

Av uppgifter från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i excel-ark framgår hur 
kommunen har arbetat med de strategiska frågorna, till exempel att VA-strategi har 
antagits av kommunfullmäktige den 25 november 2019. 

Kommunstyrelsen 
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Vad gäller frågan om enskilda avlopp har följande information inhämtats under 
hand från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Kommunen har en status för 
samtliga avloppsanläggningar inom de områden som efterfrågas av länsstyrelsen. 
Uppgifterna är dock inte det samlade på en nivå som är kopplad till VA
utbyggnadsplanen, dvs. det går inte att lämna besked för de enskilda fastigheterna 
eller de enskilda områdena. Uppföljningen ligger på fastighetsnivå utan koppling till 
utbyggnadsplanen. 

Fastigheterna inom området kan förenklat delas in i följande kategorier. 

• Acceptabelt avlopp 

• Bristfälligt avlopp men det är inte skäligt att ställa krav då kostnaden är för hög i 
förhållande till nyttan, med hänsyn till när anslutningen sker till kommunalt VA. 

• Åtgärdskrav har riktats mot fastighetsägaren, då kostnaden är för rimlig i 
förhållande till nyttan, med hänsyn till när anslutningen sker till kommunalt VA. 

Hässleholms Vatten AB har i excel-ark inkommit med uppgifter gällande frågor om 
verksamhetsområden enligt lagen om allmänna vattentjänster, till exempel att 
hemställan om anordnade av verksamhetsområde angående området Vittsjö Ubbalt 
har gjorts och att ärendet så här långt har behandlats i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. - Det noteras att härefter har hemställan bifallits av 
kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-10-07, § 133, kommunstyrelsen att 
till länsstyrelsen insända begärd redovisning, som framgår nedan och av excel-ark, 
angående status för utbyggnad av allmän VA-försörjning i kommunen. 

Sänt till: 
Länsstyrelsen 
Hässleholms Vatten AB 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 188 

Skattesats 2021 
Dnr: KLF 2020/1142 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Den kommunala skattesatsen för 2021 ska vara oförändrad på 21,20 kronor. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD), Karin Axelsson (M) och Agneta Olsson Enochsson (L) 
yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagens 11 kapitel § 8 står följande: 

"Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det 
finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall 
skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den 
kommunalskatt eller regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under 
det följande året" 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020, §44, att Strategisk plan med 
budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 skulle fastställas efter juni månads utgång. 
Det är nu bestämt att beslut ska tas i november månad i kommunfullmäktige. På 
grund av den osäkerhet som råder kring ekonomin framförallt på grund av 
pandemin så vill budgetberedningen ha möjlighet att kunna ta hänsyn till 
regeringens budgetproposition i sitt arbete. Det innebär att kommunstyrelsen 
kommer fatta beslut om Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 
i november. Därför måste ett särskilt beslut om skattesatsen tas före oktober 
månads utgång i kommunstyrelsen. 

Den plan som kommunfullmäktige antagit för 2021 bygger på en intäktsökning eller 
skattehöjning på 54 mnkr. Efter planens antagande har regeringen aviserat nya 

Kommunstyrelsen 
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generella statsbidrag till kommunerna, vilket för Hässleholms kommun uppgår till 
cirka 79 mnkr. Därmed föreslås det att den kommunala skattesatsen för 2021 ska 
vara oförändrad på 21,20 kronor. 

Sänt till: 
K.ommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 189 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om föregående sammanträde 
enligt utdelat material. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2020/1060-1 
Kansliavdelningen - Informationshanteringsplan kommunledningsförvaltningen 
2020 reviderad 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-07 
Personalutskottet 2020-09-18 

Kommunstyrelsen 
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Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2020-58 
Ekonomiavdelningen - Totalrapport för kapitalförvaltning per den 31 augusti 
2020 

KLF 2020/1065-1 
Kommunledningsförvaltningen - Skrivelse om minskning av bidrag till hyra till 
Tyringe Museum 

Protokoll 
Kommunledningsförvaltningens förvaltningssamverkan 2020-06-17 
Kommunlednings förvaltningens förvaltnings samverkan 2020-09-10 
Kommunledningsförvaltningens förvaltningssamverkan 2020-06-25 

Kommunstyrelsen 
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