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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2020-11-18, kl. 13:30-18: 10 
Ajournering kl. 15:17-15:30 (efter § 198), 16:00-16:25 (§ 201) 

Lars J ohnsson (M) ordförande 
Björn Widmark (FV) 
Henrik Backlund (S) (närvarande digitalt §§ 192-200) 
Näroarande digitalt via Teams: 
Hanna Nilsson (SD) 1:e vice ordförande 
Lena Wallentheim (S) 2:e vice ordförande 
Karin Axelsson (M) 
Robin Gustavsson (KD) (§§ 192-214, 216-218) 
Agneta Olsson Enochsson (L) 
Ulf Berggren (SD) 
Sven Lundh (SD) 
Joachim Fors (S) 
Lena Svensson (C) 

Näroarande digitalt via Teams: Ola Lindahl, Christer Caesar(§ 215) . 
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Näroarande digitalt via Teams: Stefan Larsson, Douglas Roth, Thomas Haraldsson, 
Jens Lindholm, Susanne Lottsfeldt, Paul Thurn,Jonas Klein, Magnus Akeborn, 
Dolores Öhman. 

Nämndsekreterare Angela Samarzija. Näroarande digitalt via Teams: Kanslichef / bitr. 
förvaltningschef Jan-Ole Engkvist, kommunsekreterare Louise Davidsson, 
kommunjurist Magnus Gjerstad, personalchef Marie Söderqvist, 
verksamhetsutvecklare Karolina Engquist, HR-specialist Karin Wendt, 
räddningschef Emma Nordwall, ekonomichef Eva-Lotta Svensson, lokalstrateg 
Predrag Amanovic, förvaltnings chef TF Mats Svensson, avdelningschef TF Ronny 
Nilsson, redovisningschef Anders Ekström, konsult Eva-Marianne Nilsson. 

Hanna Nilsson 
Lena Wallentheim 

Kommunledningsförvaltningen, 2020-11- 10 

§§ 192-218 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 192 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 193 

Anmälan av delegationsbeslut § 194 

övriga anmälningar § 195 

Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021 -2025 § 196 

Motion rörande utträde ur Ett jämställt Skåne § 197 

Kommunala kombitjänster för RIB (räddningsman i beredskap) § 198 

Tätortsbidrag - överförande av medel för 2021 § 199 

Årsredovisning 2019 avseende Hässleholms kommuns sociala § 200 
stiftelse förvaltad av Hässleholms kommun 

Effektivisering av kommunens lokalbestånd § 201 

Budgetreglering på finansförvaltningen och nämnderna med § 202 
anledning av kompensation för höga sjuklönekostnader (Covid-19) 

Förslag till ny prissättningsmodell angående återställning efter § 203 
förläggning av rör och ledningar i kommunal mark 

Inrättande av koncernbank § 204 

Inrättande av koncernbolag § 205 

Förutsättningar för ökat bostadsbyggande eventuellt genom § 206 
koncernbidrag 

Borgensavgifter 2021 § 207 

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2020 § 208 

Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022- § 209 
2023 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020, § 210 
kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

4 (67) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Motion om Ahusfältet § 211 

Godkännande av utökad borgensram för nybyggnation - Hässlehem § 212 

Införa modell för Klimatväxling § 213 

Antagande av tre nya medlemmar och godkännande av ny § 214 
förbundsordning för AV Media Skåne 

Hemställan om renovering och utbyggnad av Furutorpshallen i § 215 
Vinslöv 

Utredning om anordnande av ny ridanläggning § 216 

Utredning om möjligheten att placera köpeskillingen från § 217 
försäljningen av Magnarpskolonin i en aktie-/räntefond 

Motion till minne av Magnarpskolonin § 218 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 192 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Ställföreträdande kommundirektör Jan-Ole Engkvist ger en uppdatering om 
situationen kring pandemin. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ }w 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 193 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsam arbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Ställföreträdande kommundirektör Jan-Ole Engkvist informerar om att det pågår 
ett intensivt arbete med att få verksamhetsplanen i hamn innan året är slut. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 194 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2020/221-9 
Tillväxtavdelningen - Utbetalning av tätortsbidrag till Tyringe byalag. 

RTJ 2020/21-1 
Räddningstjänsten - Delegationsbeslut avseende tillsyn och förelägganden enligt 
LSO /LBE, sotningar samt brandskyddskontroller under september 2020 

KLF 2020/1161-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegationsbeslut avseende anställningar under 
september 2020 

KLF 2020 /1233-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegationsbeslut avseende anställningar under 
oktober 2020 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 
Personalutskottet 2020-10-16 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

8 (67) 



, 7Al'IA~ ~ ,_,_jL ____ -, _q,/2Jk~-~ ,,, ,, _. __ ,.,,, ,,,,,,,,,, 
----1---Jl--=A-=----' _ ' . d~ ... SM c.f~ J~ vj")lfj~ 

- - -8<Jv /~ - · - ~ -=-0 -~ - ~--~ -L,___ __ _ 

---~~,A,_r_t,};_'d:21_~~--() ~#L. - - a . -
----+- •- - ~ --~ -/ , ----

,/4 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 195 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna. 

KLF 2020-64 
Ekonomiavdelningen - Totalrapport för Hässleholms kommun per 2020-09-30 

KLF 2020/1217-2 
Omsorgsnämnden - Nämndens sammanträdesplan för 2021 

KLF 2020/1239-1 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden - Nämndens sammanträdesplan för 2021 

KLF 2020/1241-1 
Socialnämnden - Nämndens sammanträdesplan för 2021 

KLF 2020/1231-1 
Sydarkivera förbundsstyrelse - Förbundsstyrelsens sammanträdesplan för 2021 

KLF 2020-66 
Omsorgsnämnden - Månadsbokslut per den 30 september 2020 

KLF 2020/1178-1 
Hässleholms Vatten AB - information till borgenärer i HV AB om rätten att 
motsätta sig att fusionsplanen verkställs 

KLF 2020/1192-1 
Tillväxtavdelningen - "Upprop för det svenska landskapet" från Färingtofta 
Norra, ideell förening, och Föreningen Svenskt Landskapsskydd 

Protokoll 
Hässlehem styrelsemöte 2020-09-09 
Kommunförbundet Skånes förbundsmöte 2020-10-02 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2020-10-07 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.OI.L 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 196 

Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021-
2025 
Dnr: KLF 2019/449 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021-2025 
med tillägg av följande aktivitet för att nå målsättningen: "Informera nyanlända om 
den svenska jämställdhetsmodellen om män och kvinnors lika värde och 
rättigheter". 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån 
för sina respektive yrkanden. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"SDs yrkande innebär en urvattning av dokumentet som gör att effektiviteten av 
jämställdhetsarbete rubbas. Deras ändringsförslag innebär en cementering av 
traditionella könsroller som de påstår motsätta sig till. 

SD verkar missförstå vad jämställdhetsarbetet handlar om. Det handlar inte om att 
gynna kvinnor. Det handlar om att säkerställa att de får samma behandling som 
män. Genom jämställdhetsarbete förändras strukturer och attityder som gör att 
kvinnor systematiskt missgynnas och möjliggörs en lika behandling för alla. Att ta 
bort det särskilda fokus på svaga grupper, så som SD yrkar, är lika med att lägga ner 
jämställdhetsarbetet och befasta ogynnsamma strukturer för kvinnor." 

Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet tycker att denna plan är bra och oerhört viktig. 
Sverigedemokraternas ändringsyrkanden förkastar vi bestämt." 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) lämnar bilagda ändringsyrkanden. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Joachim Fors (S) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till Hanna Nilssons tilläggsyrkande om att 
informera nyanlända om den svenska jämställdhetsmodellen om män och kvinnors 
lika värde och rättigheter. 

Björn Widmark (FV) lämnar yrkanden enligt bilaga. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till Björn Widmarks ändringsyrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer först jämställdhetsplanen förutom de delar där det finns tilläggs
/ändringsyrkanden under proposition och finner den bifallen. 

Han ställer därefter inkomna tilläggs- och ändringsyrkanden under proposition en 
och en. 

Sverigedemokraternas första till och med tredje yrkande enligt bilaga avslås. 

Ordförande finner att även deras fjärde ändringsyrande, om att stryka texten 
"Tydliggöra jämställdhetsperspektivet i rutinen för rekrytering inom Hässleholms 
kommun", avslagits. Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill avslå det fjärde 
ändringsyrkandet röstar ja. Den som det ej vill 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), Lena Svensson (C), Lars Johnsson (M). 

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå Sverigedemokraternas fjärde 
ändringsyrkande. 

Ordförande ställer Sverigedemokraternas femte yrkande, om tillägg av följande 
aktivitet för att nå målsättningen: "Informera nyanlända om den svenska 
jämställdhetsmodellen om män och kvinnors lika värde och rättigheter", under 
proposition och finner förslaget bifallet. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Ordförande ställer slutligen Björn Widmarks yrkanden under proposition och finner 
dem avslagna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade (K.S 2018-06-13, §146 pkt.1) att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan för jämställdhet i 
Hässleholms kommun. Vidare beslutades att socialnämndens tidigare begäran till 
kommunstyrelsen om att ta fram en strategi för våldsprevention läggs till 
handlingarna, och att syftet ska inarbetas i Hässleholms handlingsplan för 
Jämställdhet och då framförallt under delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphiira. 

Kommunledningsförvaltningen har samordnat arbetet med att ta fram förslag till en 
lokal jämställdhetsplan för perioden 2021-2025. Planen utgår ifrån de nationella 
jämställdhetspolitiska målen och omfattar målsättningar och aktiviteter i syfte att 
bidra till en högre grad av jämställdhet i kommunen. I första hand omfattas ett 
medborgarperspektiv men planen innehåller även delar som omfattar ett 
arbetsgivar- och verksamhetsperspektiv. Jämställdhetsplanen omfattar samtliga 
förvaltningar. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-03, § 135, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 
Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021-2025. 

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

Bilaga: 
Yrkande, Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD) 
Yrkande, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Samtliga förvaltningar 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Ändringsyrkande 

Ärende 7 "Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021-2025" 

Kommunstyrelsen 2020-11-18 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder och det ska vi vara stolta över. Detta är inget vi ska ta för givet utan 

det är våra svenska värderingar som succesivt har byggt upp detta land till vad det är idag, eller i alla fall vad det 

borde vara. Kvinnonedvärderande influenser från andra kulturer riskerar att fördärva den jämställdhet vi som land 

byggt upp under många decennier. Vi behöver därför tyvärr en jämställdhetsplan som denna i vår kommun, dock är 

vi i SD inte alls nöjda med allt som står i denna plan. 

Detta dokument bygger på den svenska jämställdhetspolitikens övergripande mål, dessa är bra förutom ett som vi i 

SD känner oss tveksamma till. Mål 4. Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet. Vi menar att det är 

upp till varje enskild familj att själva styra över hur man fördelar arbetet inom sin egen unika familjesituation. 

På grund av ovanstående yrkar vi på följande ändringar i dokumentet: 

Sidan 1. Bakgrund och syfte, ordet könsöverskridande identitet tas bort. Det finns två olika kön som alla 

människor föds till, givetvis får man identifiera sig med vad man vill eller hur man vill, detta ska inte politiken 

lägga sig i. 

Sidan 4 Mål 2 Ekonomiskjämställdhet Vägleda män och kvinnor att närma sig otraditionella yrken, ändras · 

till Uppmuntra män och kvinnor att närma sig yrken utifrån deras unika intresse 

Stärka kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden, ändras till Stärka individer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. 

Tydliggöra jämställdhetsperspektivet i rutinen för rekrytering inom Hässleholms kommun stryks, vi anser att 
man bör anställas utifrån sin kompetens, varken män eller kvinnor önskar nog att bli anställda utifrån kön. 

Tillägg av följande aktivitet för att nå målsättningen: Informera nyanlända om den svenska 
jämställdhetsmodel/en om män och kvinnors lika värde och rättigheter. 

Ulf Berggren {SD} 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 197 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Motion rörande utträde ur Ett jämställt Skåne 
Dnr: KLF 2020/1054 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig med en skriftlig motivering från 
Joachim Fors (S): 

"Socialdemokraterna yrkar avslag på motionen från Folkets Väl angående utträde ur 
"Ett jämställt Skåne". 

Sveriges riksdag har med bred blocköverskridande demokratisk förankring antagit 
mål för svensk jämställdhetspolitik. Det övergripande målet är att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige är känt som ett av 
världens mest jämställda land, och det äger sin riktighet genom att de formella 
hindren för jämställdhet undanröjts. Men i statistik och forskningsrapporter kan vi 
utläsa en annan verklighet och vi kan konstatera att det fortfarande finns mycket att 
arbeta med gällande jämställdhet i hela nationen, där Hässleholms kommun inte 
utgör något undantag. För att leva upp till riksdagens mål så fattade 
kommunstyrelsen 2017 beslut om anslutning till den av Länsstyrelsen och 
Kommunförbundet Skåne framtagna strategin Ett jämställt Skåne. Anslutna 
organisationer erbjuds att kostnadsfritt få ta del av forskningsbaserade fakta och 
utbildningar i ämnet. Vidare ges stöd i det lokala jämställdhetsarbetet, både genom 
Länsstyrelsens sakkunniga och genom erfarenhetsutbyte med andra anslutna 
organisationer. Kommunstyrelsens intention i jämställdhetsarbetet förstärkts 
ytterligare genom ett beslut om framtagande av en lokal handlingsplan för 
jämställdhetsarbetet i Hässleholms kommun. 

Vissa har gjort gällande att organisationen Ibn Rushd som är ansluten till Ett 
Jämställt Skåne inte uppfyller de av staten uppsatta demokrativillkoren. 
Folkbildningsrådet har på begäran av Ibn Rushd genomfört en 
demokratigranskning av verksamheten. Av granskningen framkommer det att det 
inte finns belägg för att Ibn Rushd bryter mot demokrativillkoren. Ordförande i 
Personalutskottet beskriver Ibn Rushd som en organisation med tvivelaktiga 
kopplingar och bristfålliga demokratiska grundprinciper. Trots granskning så har 
ordförande i Personalutskottet gjort sin egen tolkning av det samlade materialet. 

Kommunstyrelsen 

Josteriog ~ J,iJ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Det får stå för honom, Socialdemokraterna menar på att ett utträdde ur Ett 
Jämställt Skåne bara skulle drabba oss och vårt jämställdhetsarbete. Men det känns 
som det är så som motionären vill ha det, tillbaka till tidigt 1900-talet där kvinnorna 
stod vid spisen, födde barn och servade sin man. Nu får motionären stöd av fler 
partier verkar det som. 

En sak är säker dit vill inte Socialdemokraterna igen." 

Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Agneta Olsson Enochsson (L) reserverar sig skriftligen enligt följande: 

"Vi i Liberalerna tror på att ett aktivt påverkans-arbete är viktigt och centralt. Det är 
viktigt att kunna få all sammantagen kompetens och kunskap som finns att hämta i 
samverkan med Länsstyrelsen och SKR. Detta samarbete ger oss möjlighet att få ta 
del av alla väsentliga utredningar, strategier, mallar, planer, sammanställningar och 
annan övrig viktig information. 

Vi menar att vi behöver påverka "inifrån", för att detta med tex Ibn R mfl om de 
anses vara odemokratiska och extremistiska, inte ska ha möjlighet att ta plats. Det är 
viktigt att ta avstånd från all odemokratiska verksamhet som självklart ska inte 
gynnas. Vi tror på att vi behöver vara med och påverka och inte avstänga oss ifrån 
genom att ta avstånd. 

Vi har parallellt också vårt eget arbete i kommunen, vilket visar på att att vi tar 
jämställdhetsarbetet på stort allvar i Hässleholms kommun, det ena utesluter inte 
det andra, tvärtom! 

Vi bifaller med hänvisning till ovan inte motionen." 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"A ena sidan godkänner kommunstyrelse en jämställdhetsplan (ärende 7 ovan), å 
andra sidan beslutar samma kommunstyrelse att kommunen ska träda ur nätverket 
Ett jämställt Skåne, ett nätverk för jämställdhetsarbete som länstyrelsen håller i med 
kompetens i genusfrågor där länsstyrelsens specialister och akademin kan kontaktas 
och som erbjuder utbildningar och information utan kostnad. Jag förstår att det kan 
uppstå funderingar kring andra medlemmar i nätverket. I så fall bör de oroliga 
anmärka på det. Att lämna nätverket innebär sämre tillgång till kunskap och en 
isolering av Hässleholms kommun från övriga kommuner och regioner." 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Yrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOK.01.L 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Joachim Fors (S), Agneta Olsson Enochsson (L) och Lena Svensson (C) yrkar 
avslag på motionen. 

Hanna Nilsson (SD), Robin Gustavsson (KD) och Björn Widmark (FV) yrkar bifall 
till personalutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

7 ja-röster och 6 nej-röster lämnas. 

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

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla personalutskottets förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottets ordförandens motivering till beslutsförslaget. 

Ernst Herslow (FV) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken han yrkar 
"att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snarast till Länsstyrelsen 
Skåne anmäla Hässleholms kommuns utträde ur organisationen Ett jämställt 
Skåne". I motionen anför han bland annat följande. Länsstyrelsen i Skåne 
organiserar plattformen Ett jämställt Skåne, till vilken Hässleholms kommun är 
ansluten. Plattformen utgör en jämställdhetsstrategi för Skåne, och ett antal mål är 
uppsatta. Tanken är att anslutna ska samverka och byta erfarenheter i sitt 
jämställdhetsarbete. Man ska också bidra till arbetet med FN:s konvention om 
avskaffandet av diskriminering av kvinnor. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Så långt kunde det vara en tillgång med erfarenhetsutbyte för vårt eget arbete med 
jämställds- arbetet helt i enlighet med personalavdelningens beredningsyttrande. 

Då man låtit ansluta lbn Rushd till plattformen, ett studieförbund med enligt 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap kopplingar till islamistiska 
organisationer såsom Muslimska Brödraskapet kommer vårt medlemskap i en 
mycket betänksam ställning. I och med denna legitimering av en organisation med 
värderingar som inte är förenliga med ett demokratiskt samhälle, är ett medlemskap 
indirekt ett erkännande av en organisation med tvivelaktiga kopplingar och 
bristfälliga demokratiska grundprinciper varför motionen bör bifallas. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2020-10-16, § 42, kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att motionen ska bifallas. 

Joachim Fors (S) reserverar sig skriftligen enligt följande: 

Socialdemokraterna yrkar avslag på motionen från Folkets Väl angående utträde ur 
"Ett jämställt Skåne". 
Sveriges riksdag har med bred blocköverskridande demokratisk förankring antagit 
mål för svensk jämställdhetspolitik. Det övergripande målet är att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige är känt som ett av 
världens mest jämställda land, och det äger sin riktighet genom att de formella 
hindren för jämställdhet undanröjts. Men i statistik och forskningsrapporter kan vi 
utläsa en annan verklighet och vi kan konstatera att det fortfarande finns mycket att 
arbeta med gällande jämställdhet i hela nationen, där Hässleholms kommun inte 
utgör något undantag. För att leva upp till riksdagens mål så fattade 
kommunstyrelsen 2017 beslut om anslutning till den av Länsstyrelsen och 

Kommunförbundet Skåne framtagna strategin Ett jämställt Skåne. Anslutna 
organisationer erbjuds att kostnadsfritt få ta del av forsknings baserade fakta och 
utbildningar i ämnet. Vidare ges stöd i det lokala jämställdhetsarbetet, både genom 
Länsstyrelsens sakkunniga och genom erfarenhetsutbyte med andra anslutna 
organisationer. Kommunstyrelsens intention i jämställdhetsarbetet förstärkts 
ytterligare genom ett beslut om framtagande av en lokal handlingsplan för 
jämställdhetsarbetet i Hässleholms kommun. 

Vissa har gjort gällande att organisationen Ibn Rushd som är ansluten till Ett 
Jämställt Skåne inte uppfyller de av staten uppsatta demokrativillkoren. 
Folkbildningsrådet har på begäran av Ibn Rushd genomfört en 
demokratigranskning av verksamheten. Av granskningen framkommer det att det 
inte finns belägg för att Ibn Rushd bryter mot demokrativillkoren. Ordförande i 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Personalutskottet beskriver Ibn Rushd som en organisation med tvivelaktiga 
kopplingar och bristfälliga demokratiska grundprinciper. Trots granskning så har 
ordförande i Personalutskottet gjort sin egen tolkning av det samlade materialet. 

Det får stå för honom, Socialdemokraterna menar på att ett utträdde ur Ett 
Jämställt Skåne bara skulle drabba oss och vårt jämställdhetsarbete. Men det känns 
som det är så som motionären vill ha det, tillbaka till tidigt 1900-talet där kvinnorna 
stod vid spisen, födde barn och servade sin man. Nu får motionären stöd av fler 
partier verkar det som. 

En sak är säker dit vill inte Socialdemokraterna igen. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

Ordföranden Robin Gustavsson (Iill) har inkommit med ett ordförandeförslag 
daterat den 7 oktober 2020 med följande lydelse: 

Ordförandens motivering till beslutsförslaget. 

Ernst Herslow (FV) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken han yrkar 
"att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snarast till Länsstyrelsen 
Skåne anmäla Hässleholms kommuns utträde ur organisationen Ett jämställt 
Skåne". I motionen anför han bland annat följande. Länsstyrelsen i Skåne 
organiserar plattformen Ett jämställt Skåne, till vilken Hässleholms kommun är 
ansluten. Plattformen utgör en jämställdhetsstrategi för Skåne, och ett antal mål är 
uppsatta. Tanken är att anslutna ska samverka och byta erfarenheter i sitt 
jämställdhetsarbete. Man ska också bidra till arbetet med FN:s konvention om 
avskaffandet av diskriminering av kvinnor. 

Så långt kunde det vara en tillgång med erfarenhetsutbyte för vårt eget arbete med 
jämställdsarbetet helt i enlighet med personalavdelningens beredningsyttrande. 

Då man låtit ansluta lbn Rushd till plattformen, ett studieförbund med enligt 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap kopplingar till islamistiska 
organisationer såsom Muslimska Brödraskapet kommer vårt medlemskap i en 
mycket betänksam ställning. I och med denna legitimering av en organisation med 
värderingar som inte är förenliga med ett demokratiskt samhälle, är ett medlemskap 
indirekt ett erkännande av en organisation med tvivelaktiga kopplingar och 
bristfälliga demokratiska grundprinciper varför motionen bör bifallas. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner ordförandeförslaget bifallet. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla ordförandeförslaget 
till beslut röstar ja. Den som vill bifalla liggande förslag till beslut röstar nej." 

2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

Följande röstar ja: Ulf Berggren (SD) och Robin Gustavsson (KD) 

Följande röstar nej: Joachim Fors (S) 

Personalutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget. 

Sänt till: 
Personalavdelning 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 198 

Kommunala kombitjänster för RIB (räddningsman 
beredskap) 
Dnr: KLF 2020/471 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Två kommunala kombitjänster för räddningsman i beredskap (RIB) inrättas 
under en projekttid om tre år, med tjänstgöring i Sösdala stationsområde. 

2. Delredovisning av projektet redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 
september 2022. 

3. Kommunledningsförvaltningens (räddningstjänsten) driftbudget tillförs 
1 300 tkr år 2021 samt ytterligare 150 tkr år 2022 för att tillsätta två 
kombinationstjänster RIB för tjänstgöring enligt beskrivning. 

4. Kommunledningsförvaltningens (räddningstjänsten) driftbudget reduceras 
med 1 070 tkr år 2024 samt ytterligare 380 tkr år 2025 eftersom projektet 
upphör efter tre år. 

5. Beloppen enligt punkt 3 arbetas in i Strategisk plan med Budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023. 

6. Beloppen enligt punkt 4 arbetas in i Strategisk plan med Budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024 samt i Strategisk plan med Budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025. 

7. Arbetsgivaren Hässleholms kommun ska göra det möjligt för medarbetare 
att kombinera ordinarie anställning med en anställning som räddningsman i 
beredskap under förutsättning är att medarbetare uppfyller kraven som 
ställs. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Joachim Fors (S), Lena Svensson (C), Robin Gustavsson (KD), Karin Axelsson (M) 
och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till personalutskottets förslag till 
beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på personalutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

Projektet bedrevs i 3 faser. Fas 1 beskrivs med en omvärldsbevakning i rapport 1. 
Fas 2 med en nulägesbeskrivning och förslagsbearbetning i rapport 2. I rapport 
3/fas 3 görs konsekvensbeskrivning och slutsats för projektet. 

Utredarnas slutsats i projektet (rapport 3) var att två olika förslag är genomförbara 
men att förslag 1 rekommenderades. Det innebär att en tillsättning av två 
heltidskombitjänster med arbetsuppgifter från flera olika förvaltningar görs i 
stationsområde Sösdala. Det innebär att räddningstjänsten erhåller 20% av vardera 
tjänst för arbetsuppgifter inom avdelningen mellan 07-16 medan andra förvaltningar 
och bolag erhåller 80% av vardera tjänst för andra uppgifter i Sösdala mellan 

Kommunstyrelsen 
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klockan 07-16. "RIB:arna" har dock beredskap för larm 100% av arbetstiden 
oavsett vilka uppgifter de utför. Arbetsuppgifter kan innefatta exempelvis 
administration, vaktmästeri, städ, med mera, se kravprofil (bilaga 8). 
Räddningstjänsten är arbetsgivaransvarig för personerna men de arbetsleds också av 
de förvaltningar och bolag som tillför arbetsuppgifter till dem. Räddningstjänsten 
bekostar båda tjänsterna fullt ut genom tillförda medel. 

Beställare och styrgrupp för projektet var kommunstyrelsen. Beslut om vilket 
förslag som rekommenderas för fortsatt behandling skedde vid projektavslut. Den 
10 juni antog därför kommunstyrelsen dnr: KLF 2020/471 förslaget om att 
utredarna fick i uppdrag att presentera en kostnadsberäkning och 
genomförandeplan för förslag 1 innan november till personalutskottet. 

Vid framarbetandet av genomförandeplan och kravprofil för tjänsterna (bilaga 7 
och 8) har möte genomförts med förvaltningar och bolag för undersökning av 
behovet av tjänstgöring vid deras verksamheter i Sösdala. Behovet har visat sig vara 
stort och kravprofilen öppnar därför upp för möjligheten till flera olika 
arbetsuppgifter för olika förvaltningar inom ramen för tjänsterna. 

Kostnadsberäkningarna är utförda i samråd med ekonomiavdelningen och redovisar 
initiala kostnader för driftsättningen av tjänsterna under 2021 samt löpande 
driftkostnad under de 3 år som projektet föreslås pågå i ett första steg (bilaga 6). Vid 
projektets avslut kan en fortsättning av tjänsterna utvärderas och nytt beslut 
behöver tas för en eventuell förlängning (steg 2). 

Förslag till genomförandeplan (bilaga 7) medger att starten av tjänsterna infaller 
under samma tid som byggnationen av den nya brandstationen i Sösdala är relativt 
klar den 1 maj, vilket är en förutsättning för att uppfylla en rimlig arbetsmiljö. 

Som en uppföljning under projekttiden föreslås att en delredovisning genomförs 
efter ungefär halva tiden för att kunna göra korrigeringar samt förbättringar av 
arbetet. Bland annat kommer det ske en utvärdering om möjligheten att 
samfinansiering kan ske av de förvaltningar och bolag som nyttjar tjänsterna. 
Delredovisningen leds av räddningstjänsten. Delredovisningen ska förslagsvis göras 
i samarbete med förvaltningarna och bolagen som nyttjar tjänsterna. Delredovisning 
av projektet föreslås redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 september 2022. 

Utredarna föreslår att förslaget på genomförandeplan och kostnadsberäkning antas 
för vidare hantering och driftsättning av tjänsterna under 2021. 

Kommunstyrelsen 
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Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2020-11-13, § 48, kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Två kommunala kombitjänster för räddningsman i beredskap (RIB) inrättas 
under en projekttid om tre år, med tjänstgöring i Sösdala stationsområde. 

2. Delredovisning av projektet redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 
september 2022. 

3. Kommunledningsförvaltningens (räddningstjänsten) driftbudget tillförs 
1 300 tkr år 2021 samt ytterligare 150 tkr år 2022 för att tillsätta två 
kombinationstjänster RIB för tjänstgöring enligt beskrivning. 

4. Kommunledningsförvaltningens (räddningstjänsten) driftbudget reduceras 
med 1 070 tkr år 2024 samt ytterligare 380 tkr år 2025 eftersom projektet 
upphör efter tre år. 

5. Beloppen enligt punkt 3 arbetas in i Strategisk plan med Budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023. 

6. Beloppen enligt punkt 4 arbetas in i Strategisk plan med Budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024 samt i Strategisk plan med Budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025 

7. Arbetsgivaren Hässleholms kommun ska göra det möjligt för medarbetare 
att kombinera ordinarie anställning med en anställning som räddningsman i 
beredskap under förutsättning är att medarbetare uppfyller kraven som 
ställs. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Personalutskottet 
Kommundirektör/ förvaltnings chef kommunlednings förvaltningen 
Personalchef 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 199 

Tätortsbidrag - Överförande av medel för 2021 
Dnr: KLF 2020/1144 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Eventuellt överskott av 2020 års tätortsbidrag för respektive förening, ej 
behöver betalas tillbaka. Dessa medel överförs till 2021 års budget utan krav 
på återbetalning efter korrekt redovisning för 2020. Dessa medel blir en 
resursförstärkning av 2021 års budget. 

2. Eventuellt överskott efter redovisning av verksamhetsåret 2021, som 
omfattar både överskottet från 2020 och nya medel for 2021, ska återbetalas 
alternativt avdrages på nästkommande års bidrag. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2020 fick alla tätorter som erhåller tätortsbidrag från Hässleholms kommun 
ställa in många av sina aktiviteter på grund av restriktioner för att minska 
smittspridning av Covid-19. Detta har inneburit att en stor del av tätortsbidragen 
for 2020 års budget ej har förbrukats i kommunens tätorter. I beslutade riktlinjer för 
2020 står det att "Bidragfo'r (!jgenomfo'rda aktiviteter eller arrangemang återbetalas alternativt 
avdrages på nästkommande års bidrag, efter redovisningen inkommit." (KLF 2019 / 538). 

För att möjliggöra en långsiktig planering för administrerande föreningar i rådande 
tider av osäkerhet kring restriktioner för allmänna sammankomster samt täcka de 
eventuella ökade kostnader for nästa års arrangemang- t.ex. ifall det behövs 
genomföras fler arrangemang/ aktiviteter med fårre antal deltagare, hyra in digitala 
teknikverktyg, hitta nya former av mötesplatser m.m. - kan det eventuella 
överskottet bli en viktig förstärkning för 2021. Följt av Tillväxtavdelningens 
avstämning med administrerande föreningar kan det konstateras att knappt hälften 
av bidraget har kunnat användas, till följd av restriktioner for allmänna 
sammankomster. Det råder osäkerhet hur restriktioner för smittspridning ser ut för 
2021, vilket har lett till att tätorterna har börjat tänka nytt över hur fler aktiviteter 
ska kunna genomföras och samtidigt förhålla sig till Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer under nästa år. 

Kommunstyrelsen 
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Det finns en förhoppning från administrerande föreningar av tätortsbidraget att 
2020 års överskott kan komma till användning för 2021 års budget och att detta 
skulle möjliggöra en bra verksamhet för 2021, även om restriktionerna kvarstår. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-03, § 136, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Eventuellt överskott av 2020 års tätortsbidrag för respektive förening, ej 
behöver betalas tillbaka. Dessa medel överförs till 2021 års budget utan krav 
på återbetalning efter korrekt redovisning för 2020. Dessa medel blir en 
resursförstärkning av 2021 års budget. 

2. Eventuellt överskott efter redovisning av verksamhetsåret 2021, som 
omfattar både överskottet från 2020 och nya medel för 2021, ska återbetalas 
alternativt avdrages på nästkommande års bidrag. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
Sösdala alliansen 
Vinslövs alliansen 
Hästvedas intresseförening 
Bjärnums GOIF 
Vittsj ögruppen 
Tyringe Byalag 

Kommunstyrelsen 

Josteria~ ,trJ Utdraget bestyrkes 
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Årsredovisning 2019 avseende Hässleholms 
kommuns sociala stiftelse förvaltad av Hässleholms 
kommun 
Dnr: KLF 2020/1141 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen 2019 för den bokföringsskyldiga 
stiftelsen, Hässleholms kommuns sociala stiftelse. 

Beskrivning av ärendet 

Av Hässleholms kommuns 8 förvaltade stiftelser är en bokföringsskyldig och 
upprättar årsredovisning, nämligen Hässleholms kommuns sociala stiftelse. 

Stiftelsens årsredovisning har reviderats och godkänts av PwC:s revisor Martin 
Troedsson. Årsredovisningen ska enligt stiftelselagen godkännas av förvaltaren i 
detta fall kommunstyrelsen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-03, § 137, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
årsredovisningen 2019 för den bokföringsskyldiga stiftelsen, Hässleholms 
kommuns sociala stiftelse. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 201 

Effektivisering av kommunens lokalbestånd 
Dnr: KLF 2020/1136 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Projektplan för effektivisering av kommunens lokalbestånd, i enlighet med 
bilaga 1, godkänns. 

2. Redovisning av åtgärdsprogrammet gällande effektivisering av kommunens 
lokalbestånd sker på kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2021 . 

3. Budgetmedel på 850 000 kronor år 2021 för framtagande av åtgärdsprogram 
tillförs kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen. 

4. Finansieringen på 850 000 kronor år 2021 sker genom att beloppet arbetas 
in år 2021 i Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 16.00-16.25. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare politiska 
diskussioner. 

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

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Björn 
Widmark (FV), Lars Johnsson (M). 

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer sålunda arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

I den strategiska planen 2020-2022 med Budget 2020 och flerårsplan 2020-2022 
har det beslutats om följande inriktningsmål, Hässleholms kommun ska ha ett 
effektivt lokalutnyttjande. Dessutom finns under planperioden en budgetreducering 
motsvarande 27 mnkr för effektivisering av fastighetsbeståndet. 3 mnkr för 2020, 
ytterligare 9 mnkr 2021 samt ytterligare 15 mnkr 2022. 

För att realisera detta beslut föreslås här att detta uppdrag delas in i två 
sammanhängande delar: 

1. Ett inledande projekt med det tydliga leveransmålet att ha ett välförankrat 
åtgärdsprogram framtaget och lämnat till KS för beslut, senast den 28 april 
2021. 

2. En implementeringsfas där åtgärderna i åtgärdsprogrammet delegeras, 
beslutas och genomföras i de berörda verksamheterna. Detta ska leda till 
effektmålen: 

lägre lokalkostnader 

mer ändamålsenliga lokaler 

färre kvadratmeter 

Samt de besparingsmål som KS har beslutat om. 

Detta innebär att det inledande projektet påbörjas den 1 december 2020 och varar 
fram till 31 mars 2021. Under det inledande projektet leds projektet och det 
operativa arbetet av projektledaren. 

KS kommer att fatta beslutet gällande åtgärdsprogrammet senast den 28 april 2021. 
I detta beslut från KS ska tydligt framgå alla de aktörer som är ansvariga för 
genomförandet av åtgärdsprogrammet, implementeringsfasen. 

Kommunstyrelsen 
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Implementeringsfasen varar fram till dess att de åtgärder som finns presenterade i 
åtgärdsprogrammet har slutförts, enligt projektplanen till 31 december 2022. 
Slutrapportering till KS sker senast den 31 januari 2023. Slutrapport kommer att 
sammanställas av kommunens fastighetsstrateg. Under denna fas sker dessutom en 
fortlöpande uppföljning av projektets önskade effektmål. 

Uppföljningen av implementeringsfasen leds av kommunens fastighetsstrateg, andra 
delaktiga i uppföljningen är fastighetschef, en representant från de förvaltningar 
som var delaktiga i framtagningen av åtgärdsprogrammet samt en ekonom. 

Det behövs tillskjutas extra budgetmedel till lokalförsörjningsbudgeten inom 
ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen för att hantera framtagande 
av åtgärdsprogram. Den totala projektbudgeten beräknas uppgå till 1,0 mnkr, där 
kostnaden kommer att fördelas med 150 tkr för 2020 och resterande 850 tkr under 
2021. Finansieringen för de 150 tkr under 2020 sker inom 
kommunlednings förvaltningens (ekonomiavdelningens) befintliga budgetram. De 
850 tkr för 2021 som kommunledningsförvaltningen behöver för att genomföra 
projektet föreslås finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03, § 138, beslutar att återremittera 
ärende för att först behandlas på en beredning. 

Lars Johnsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att först behandlas på en 
beredning. 

Lena Wallentheim (S) instämmer i återremissyrkandet. 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska återremitteras och finner 
förslaget bifallet. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 202 

Budgetreglering på finansförvaltningen och 
nämnderna med anledning av kompensation för höga 
sjuklönekostnader (Covid-19) 
Dnr: KLF 2020/1147 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Nämndernas budgetramar för år 2020 tillförs totalt 22 796 272 kr avseende 
höga sjuklönekostnader för april-september 2020 enligt uppställningen i 
tabell 1 under beskrivning av ärendet, i enlighet med Försäkringskassans 
utbetalda sjuklöneersättningar till kommunen för samma period. 

2. Finansförvaltningens intäktskonto för kostnadsersättningar och riktade 
bidrag budgeteras upp med motsvarande belopp, det vill säga 22 796 272 kr 
för år 2020, vilket innebär att kommunen budgeterar upp en intäkt för att 
finansiera budgetbeloppet som nämnderna tillförs enligt punkt 1 ovan. 

3. Ekonomichefen får delegation på att besluta om att tillföra nämndernas 
budgetramar kompensation för höga sjuklönekostnader för oktober
december 2020 motsvarande det belopp som kommunen erhåller i 
ersättning från Försäkringskassan. Delegationen gäller även för 
finansförvaltningens intäktskonto för kostnadsersättningar och riktade 
bidrag som ska budgeteras upp med motsvarande belopp som nämnderna 
erhåller. 

Beskrivning av ärendet 

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet 
innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader. På grund av 
coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler för de första 14 
dagarna. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden 
som redovisats i arbetsgivardeklarationen för perioden april-juli 2020. För de 
sjuklönekostnader som redovisas i augusti-december gäller en annan beräkning. D å 
ersätts istället kostnaden för sjuklön enligt olika procentsatser beroende på hur höga 
kostnader arbetsgivaren haft. Detta regleras enligt övergångsbestämmelserna i 

Kommunstyrelsen 
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Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen 
covid-19. 

Försäkringskassan beslutar om ersättningen månadsvis, och för perioden april
september 2020 har kommunen erhållit 22 796 272 kronor i ersättning för höga 
sjuklönekostnader. Då det är nämnderna som har/kommer att ha ökade kostnader 
för sjuklöner föreslår ekonomiavdelningen att ersättningen som utbetalas / kommer 
att utbetalas till kommunen budgetkompenseras till nämnderna under 2020. 

Underlag för budgetkompensation, april-september 2020 

För perioden april-juli 2020 då hela sjuklönekostnaden kompenserades har 
personalavdelningen, via en datafil från lönesystemet, plockat fram detaljerade 
underlag med kontering på individnivå. Dessa underlag överensstämmer med 
utbetald ersättning och har därmed legat till grund för ekonomiavdelningens 
fördelning av budgetkompensationen, se bilaga 1. För augusti-september 2020, då 
arbetsgivaren istället ersätts för sjuklönekostnad enligt olika procentsatser beroende 
på hur höga kostnader arbetsgivaren haft, har ekonomiavdelningen utgått från hur 
stor andel som respektive nämnd fick för april-juli och fördelat ersättningen för 
augusti-september enligt den fördelningen 

Nämnd/förvaltning 
TEKNISKA NÄMNDEN 
KS, KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEl'foxkl. RTJ 
RÄDDNINGSTJÄNSTBI _____ _ 

AREf fvlARKNADSNÄMNDEN 
KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
BÅRN- OCH UTBILDNINGS~NÄ~ M~N=D-~EN~ ----

SOCIALNÄMNDEN 
OMSORGSNÄMNl5§;J 
MILJÖ- ÖCH STADSNAMNDEN -
Totalbelopp för april-sept 2020 

FINANSFÖRV AL TNINGEN ( ökad intäkts budget) 

Belopp inkl. 
PO att budget 
kompensera 

819 949 

194168 

37 059 

191032 

365 775 
9 806 464 

880 225 

10 378 916 

122 683 

22 796 272 

-22 796 272 
Tabell 1. Förslag på fördelning till nämnderna av erhållen kompensation för höga sjuklönekostnader. 

Budgetkompensation, oktober-december 2020 

Riksdagen fattade nyligen beslut om att förlänga de tillfalliga reglerna om 
kompensation för höga sjuklönekostnader för de första 14 dagarna till ·och med 
december 2020. Beslutet medför att ekonomiavdelningen föreslår att 
ekonomichefen får delegation på att besluta om att tillföra nämndernas budgetramar 
kompensation för höga sjuklönekostnader för oktober-december 2020 motsvarande 

Kommunstyrelsen 
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det belopp som kommunen erhåller i ersättning från Försäkringskassan. 
Ekonomiavdelningen föreslår vidare att delegationen även gäller för 
finansförvaltningens intäktskonto för kostnadsersättningar och riktade bidrag som 
ska budgeteras upp med motsvarande belopp som nämnderna erhåller. 
Delegationen möjliggör att kompensationen som kommunen erhåller för år 2020 
tillfaller nämnderna på det budgetår som merkostnader uppstått, det vill säga under 
2020. 

Bokförings- och budgetmässig hantering 

Bokföringsmässigt fungerar det som så att nämndernas ökade kostnader för sjuklön 
med anledning av Covid-19 belastar respektive nämnd. Enligt rekommendation från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska kommunens erhållna kompensation 
för sjuklönekostnader bokföras på intäktskontot för kostnadsersättningar och 
riktade bidrag. Det innebär att intäkten tillfaller finansförvaltningen samtidigt som 
kostnaderna bokförs på respektive nämnd. Genom att budgetera upp ett intäktskrav 
på finansförvaltningen motsvarande det belopp som kommunen erhåller från 
Försäkringskassan samtidigt som nämnderna budgetramar tillförs 
budgetkompensation med motsvarande belopp så får kommunen balans mellan 
budget och redovisade kostnader. 

Ekonomiska konsekvenser 

Se under rubrik Bokförings- och budgetmässig hantering 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-03, § 139, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Nämndernas budgetramar för år 2020 tillförs totalt 22 796 272 kr avseende 
höga sjuklönekostnader för april-september 2020 enligt uppställningen i 
tabell 1 under beskrivning av ärendet, i enlighet med Försäkringskassans 
utbetalda sjuklöneersättningar till kommunen för samma period. 

2. Finansförvaltningens intäktskonto för kostnadsersättningar och riktade 
bidrag budgeteras upp med motsvarande belopp, det vill säga 22 796 272 kr 
för år 2020, vilket innebär att kommunen budgeterar upp en intäkt för att 
finansiera budgetbeloppet som nämnderna tillförs enligt punkt 1 ovan. 

3. Ekonomichefen får delegation på att besluta om att tillföra nämndernas 
budgetramar kompensation för höga sjuklönekostnader för oktober
december 2020 motsvarande det belopp som kommunen erhåller i 
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ersättning från Försäkringskassan. Delegationen gäller även för 
finansförvaltningens intäktskonto för kostnadsersättningar och riktade 
bidrag som ska budgeteras upp med motsvarande belopp som nämnderna 
erhåller. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Förslag till ny prissättningsmodell angående 
återställning efter förläggning av rör och ledningar i 
kommunal mark 
Dnr: KLF 2020/673 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut 

1. Fastställa prislistan gällande avgift för återställning efter förläggning 
av rör och ledningar i kommunal mark enligt bilagt förslag. 

2. Ny prissättningsmodell gäller från och med datum då 
kommunfullmäktiges protokoll justerats. 

Beskrivning av ärendet 

Den 27 augusti 2018 beslutade kommunfullmäktige, § 94, om ny avgift för 
återställning efter förläggning av rör och ledningar i kommunal mark. Som 
bakgrund till beslutet låg en motion som remitterades till tekniska nämnden 
för yttrande. Tekniska förvaltningen hanterade ärendet och föreslog ny 
prismodell som tekniska nämnden beslutade om den 27 mars 2018, § 30. I den 
fortsatta hanteringen kompletterades ärendet med förtydligande bilagor. 
Emellertid innehöll kompletterad bilaga över ny prislista uppgift om priser 
som inte överensstämde med tekniska förvaltningens ursprungliga förslag på 
hantering eller beslut i tekniska nämnden. 

Att utgå ifrån en specifik prislista för åters tällande blir i sammanhanget 
överflödigt, onödigt och administrativt krånglig. Med anledning av det föreslås 
att nytt beslut tas för ny prissättningsmodell där avgiften endast baseras på ett 
procentuellt påslag samt den verkliga självkostnaden för återställandets totala 
entreprenadsumma. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-03, § 140, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Fastställa prislistan gällande avgift för återställning efter förläggning 

Kommunstyrelsen 
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av rör och ledningar i kommunal mark enligt bilagt förslag. 

2. Ny prissättningsmodell gäller från och med datum då 
kommunfullmäktiges protokoll justerats. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsen avslår ärendet och upphäver kommunstyrelsens beslut 2019-08-
28 § 173 punkt 5, vilket innebär att en koncernbank inte ska inrättas. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut samt att tidigare beslut upphävs gällande koncernbank, 
kommunstyrelseprotokoll 2019-08-28 § 173 punkt 5, vilket innebär att ingen 
koncernbank ska inrättas. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till Lena Wallentheims förslag. 

Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson Enochsson (L) 
yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Lena Wallentheim med fleras 
förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-28 § 173 att uppdra åt kommundirektören att 
lämna förslag till inrättande av koncernbank för upplåning av koncernens lån för 
vidareutlåning till bolagen från och med 2021-01-01. 

Arbetssituationen på ekonomiavdelningen har under 2020 dominerats av införande 
av nytt ekonomisystem. Detta har tyvärr inte gett utrymme för fördjupning i detta 
ärende, än mindre att praktiskt sköta koncernbanken from 2021. Därför föreslås 
att uppdraget förlängs tom 2021-09-30 med sikte på ett införande 2022-01-01. 

Kommunstyrelsen 
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Bolagen har med kommunal borgen samma räntor som kommunen. Däremot 
minskar administrationen genom att 45 lån kan minskas till ett 10-tal lån, som 
administreras på ett ställe i stället för S. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-03, § 141, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen avslår ärendet. 

Lars J ohnsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S) yrkar att kommunstyrelsen ska avslå 
ärendet. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Hanna Nilssons med fleras 
avslagsyrkande bifallet. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Dnr: KLK 2019/175 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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Redovisningen av förutsättningarna för inrättande av bolagskoncern återremitteras 
för förankring och komplettering. Ett färdigt beslutsunderlag ska föreläggas 
kommunfullmäktige senast 2021-06-30. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på ärendet samt att tidigare beslut upphävs 
gällande koncernbolag, kommunstyrelseprotokoll 2019-08-28 
§ 173 punkt 2, vilket innebär att inget koncernbolag ska inrättas. 

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

Björn Widmark (FV) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheims förslag 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 Lena Wallentheims förslag röstar nej." 

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Lena 
Svensson (C), Lars Johnsson (M). 

Kommunstyrelsen 
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Följande röstar nej: Björn Widmark (FV), Lena Wallentheim (S),Joachim Fors (S), 
Ola Lindahl (S), Henrik Backlund (S). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-28 § 173 att uppdra åt kommundirektören att 

lämna ett färdigt beslutsunderlag om inrättande av koncernbolag under andra 
halvåret 2020, inkluderat vilken köpeskilling som det nya moderbolaget ska betala 
för aktierna samt en tydlig konsekvensbeskrivning med samlad nyttoeffekt för hela 
koncernen. Vidare ska beaktas att administrationen så långt det är möjligt ska vara 
kos tnadsneutral. 

Rådhuset Aragus AB har biträtt kommunen med en utredning av och förslag till 
inrättande av en bolagskoncern och en bolagsstyrningsmodell för kommunens 
bolag. Förslaget har presenterats på partigrupperna och skickats på remiss till 
berörda bolag. Det behövs dock mer tid för förankring och ev komplettering innan 
beslut kan tas. Ärendet föreslås bli återremitterat för ytterligare förankring och ev 
komplettering och föreläggs kommunfullmäktige senast 2021-06-30. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnader för administration bedöms uppgå till ca 400 tkr exkl styrelsearvoden. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
Hässlehem AB 
Hässleholms Industribyggnads AB 
Hässleholm Miljö AB 
Hässleholms Vatten AB 
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Förutsättningar för ökat bostadsbyggande eventuellt 
genom koncernbidrag 
Dnr: KLK 2019/175 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Hässlehem AB:s utredning av förutsättningarna för att öka byggandet, eventuellt 
genom koncernbidrag, läggs med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-28 § 173 att uppdra åt kommundirektören att 
redovisa en utredning av förutsättningarna för Hässlehem AB att öka byggandet, 
eventuellt genom koncernbidrag. Utredningen bör ske i samverkan med Hässlehem. 

Hässlehem har inkommit med en utredning, som utmynnar i att det skulle strida 
mot aktiebolagslagen om Hässlehem fattar investeringsbeslut som inte genererar en 
positiv avkastning. Styrelsens medlemmar skulle enligt Hässlehem förmodligen inte 
beviljas ansvarsfrihet och därmed kunna bli personligen ansvariga. Att finansiera en 
ev nedskrivning av fastighet med koncernbidrag ser man inte som någon lösning. 

Hässlehem gjorde 2001 nedskrivningar på 46 mkr med stöd av ett kapitaltillskott på 
40 mkr från kommunen. Bolaget menar att det inte är något man kan kalkylera med 
på förhand inför kommande investeringar. 

Ekonomiavdelningen anser att det ankommer på bolaget att i enlighet med 
ägardirektiven öka bostadsbyggandet. Utmaningen är att bygga så ekonomiskt att 
bostäderna blir uthyrda och inte behöver skrivas ner. Om det ändå varaktigt hamnar 
i det läget att ett nedskrivnings behov kvarstår som inte täcks av resultatet och fritt 
eget kapital, så får bolaget liksom 2001 lyfta frågan om ett aktieägartillskott från 
ägaren. Vid en koncernbildning blir det då en fråga för moderbolaget att ta ställning 
till och ev tillskjuta ägartillskottet. Frågan om ansvarsfrihet och personligt ansvar 
prövas varje år av ägaren utifrån både hur ekonomin har skötts och hur 
ägardirektiven har genomförts m.m. 

Se även Rådhuset Aragus utredning om inrättande av bolagskoncern om 
hanteringen av nedskrivningsbehov (sid 7). 

Kommunstyrelsen 

Josterio~ 1N Utdraget bestyrkes 

39 (67) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sänt till: 
Hässlehem AB 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Utdraget bestyrkes 

40 (67) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 207 

Borgensavgifter 2021 
Dnr: KLF 2020/1146 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Borgensavgifterna för 2021 fastställs till samma nivå som enligt 2020 enligt 
följande: 

Rörlig ränta 

3 år 

4 år 

5 år 

6-10 år 

Hhem, 
I Hibab 

0,31% 

0,35% 

0,32% 

0,39% 

0,45% 

0,47% 

0,50% 

0,53% 

HMAB 
ochHVAB 

0,56% 

0,59% 

0,57% 

0,64% 

0,70% 

0,72% 

0,75% 

Tidigare fastställda borgensavgifter för respektive lån ska fortsätta att gälla under 
hela lånetiden. För nya eller omplacerade lån under 2021 ska de nya 
borgensavgifterna tillämpas. Utnyttjade koncernkontokrediter ska belastas med 
borgensavgifter för rörlig ränta, 1 år. 

Inför 2022 ska förslag till borgensavgifter föreläggas fullmäktige senast 2021-09-30. 

Reservationer 

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

Kommunstyrelsen 
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Ulf Berggren (SD) yrkar att modellen ska vara oförändrad mot 2020 års modell, i 
övrigt yrkar han bifall till liggande förslag till beslut. 

Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) instämmer i Ulf Berggrens förslag. 

Karin Axelsson (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Hässleholm Miljö AB (HMAB) och Hässleholms Vatten AB (HV AB) har gjort en 
marknadsundersökning som visar att man inte kan låna på egna meriter. 
Specialfastigheter kan nämligen inte belånas. Bankerna kräver därför vissa garantier 
av ägaren, s k äkta ägarklausul. Bankofferter har inhämtats som ligger till grund för 
en uppdatering av borgensavgifterna inför 2021. Kommuninvest har klart lägst 
räntor med kommunal borgen, vilket ska jämföras med villkoren från bästa bank, 
SEB, för lån på egna meriter. Hässlehem och Hibab får lägre borgensavgifter för 1-
3 år och klart högre för längre löptider. HMAB och HV AB får betydligt höjda 
borgensavgifter eftersom möjlighet saknas att låna på egna meriter. De erhållna 
villkoren förutsätter en äkta ägarklausul från kommunen. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
Hässleholms Industribyggnads AB 
Hässlehem AB 
Hässleholm Miljö AB 
Hässleholms Vatten AB 
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§ 208 

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2020 
Dnr: KLF 2020/1245 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänna förvaltningarnas månadsuppföljning och helårsprognos per den 
31 oktober 2020. 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat för 2020 på 44,8 mnkr. Detta 
innebär en förbättring av prognosen med 9 ,8 mnkr jämfört med delårsprognosen. 
Jämfört med budget visar prognosen ett överskott på 26,0 mnkr. Arets 
investeringsverksamhet beräknas uppgå till 444,6 mnkr vilket är 117,8 mnkr lägre än 
budget och en genomförandegrad på cirka 79 procent. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Ekonomiavdelningen 
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§ 209 

Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023 
Dnr: KLF 2020/315 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 antas. 

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,20 kronor för år 2021. 

3. Kommunstyrelsen får under år 2021 låna 311 miljoner kronor, internt eller 
externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen följande uppdrag: 

1. Utreda förutsättningarna för installation av säkra lösningar för laddning av 
elfordon inom hemtjänstverksamheten. Resultatet inklusive eventuell 
resultatpåverkan för kommunen samt en prioriteringsordning och tidsaxel 
ska redovisas på kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 
Redovisningsmaterialet ska vara kansliet tillhanda senast den 22 mars 2021. 

2. Ta fram ett beräkningsunderlag för brandskydd (sprinkler, dörrstängare och 
evakueringsfläkt per avdelning) för kommunens samtliga särskilda boenden 
tillsammans med fastighetsägarna som ger förslag på nytt hyresbelopp. 
Beräkningsunderlag inklusive nya hyresbelopp samt prioriteringsordning 
och tidsaxel ska redovisas på kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 
Redovisningsmaterialet ska vara kansliet tillhanda senast den 22 mars 2021. 

3. Utreda förutsättningarna, tillsammans med fastighetsägarna, för installation 
av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga särskilda boenden som 
möjliggör att det finns ett svalt utrymme för de boende att vistas i. 
Beräkningsunderlag inklusive nya hyresbelopp samt prioriteringsordning 
och tidsaxel ska redovisas på kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 
Redovisningsmaterialet ska vara kansliet tillhanda senast den 22 mars 2021. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

44 (67) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Budgetberedningen har upprättat ett förslag till Strategisk plan med budget 2021 
och flerårsplan 2022-2023 enligt bilaga 1. Budgetförslaget bygger på en oförändrad 
skattesats på 21,20 kronor för år 2021. Förslaget bygger även på att 
kommunstyrelsen under år 2021 får låna 311 miljoner kronor, internt eller externt, 
till investeringar inklusive fastighetsköp. I bilaga 2 finns protokoll från centrala 
samverkan samt förhandlingsprotokoll med Brandmännens Riksförbund. 

Sänt till 
Kommunledningsförvaltningen/ ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
2020, kommunledningsförvaltningen 
Dnr: KLF 2020/1115 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 för 
kommunledningsförvaltningen godkänns. 

2. Uppföljningen lämnas vidare till personalavdelningen för sammanställning 
på kommunnivå. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. 

Den årliga uppföljningen syftar till att få en helhetsbild av hur arbetsmiljöarbetet 
fungerar. Uppföljningen ska inte identifiera risker i arbetsmiljön utan de brister som 
finns i hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. För att få en korrekt bild av hur 
arbetsmiljöarbetet fungerar, ska uppföljningen genomföras på ett objektivt sätt och 
där hela verksamheten granskas . Målet med uppföljningen är vidare att högsta 
ledningen får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat samt på vilket sätt det 
behöver förbättras. 

Kommunledningsförvaltningens uppföljning visar bland annat på vissa brister i 
rutinerna kring samordningsansvar, brandskydd samt hot och våld. Inom 
räddningstjänsten behöver kontroll ske av fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt 
viss kompetenshöjning. Utöver detta kan konstateras att arbetsmiljöarbetet bedrivs 
enligt gällande regelverk Samtliga brister har noterats i handlingsplaner (bilagor), en 
för räddningstjänsten, en för övriga avdelningar, med utsedda ansvariga. 

Uppföljningen har genomförts tillsammans med skyddsombud. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är en förutsättning för god 
kvalitet i den service som erbjuds medborgarna. 
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Uppföljningen har genomförts tillsammans med skyddsombud. Ärendet kommer 
att presenteras i förvaltningssamverkan. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-03, § 142, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 för 
kommunledningsförvaltningen godkänns. 

2. Uppföljningen lämnas vidare till personalavdelningen för sammanställning 
på kommunnivå. 

Sänt till: 
Personalavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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Motion om Åh usfältet 
Dnr: KLF 2019/264 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Motionen bifalles på så sätt att kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden 
att hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden beställa en detaljplan för Ahusfåltet, 
fastigheten Vankiva 9:34, avseende uppförande av 1-2 vånings fristående 
bostadshus, med värnande av tillgången till Almaån och utpekade naturområden. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Lena Svensson (C) och Lena Wallentheim (S) yrkar att motionen ska avslås i 
enlighet med tjänsteskrivelsen i ärendet. 

Björn Widmark (FV) yrkar att meningen "1-2 vånings fristående" stryks i 
beslutsförslaget. Han yrkar därtill att det läggs till "och utpekade naturområden" 
efter "med värnande av tillgången till Almaån" i beslutsförslaget. 

Hanna Nilsson (SD), Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson Enochsson (L) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och till Björn Widmarks 
tilläggsyrkande om utpekade naturområden. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut, avslag på motionen och Björn 
Widmarks förslag att stryka "1-2 vånings fristående" mot varandra och finner 
arbetsutskottets förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

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

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

7 ja-röster och 6 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Lars 
Johnsson (M). 

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande ställer slutligen Björn Widmarks tilläggsyrkande under proposition och 
finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Paul Thurn, båda Sverigedemokraterna, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar "Att berörd nämnd ges i 
uppdrag att påbörja framtagandet av en detaljplan för boendeändamål gällande 
Ahusfåltet". 

Motionen remitterades till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som i beslut den 22 
april 2020, § 93, med röstsiffrorna 6-4 beslutade att anta följande yttrande över 
renussen. 

"Området kallat Åhusfåltet är i gällande fördjupad översiktsplan för Hässleholm 
Oagakraftvunnen 2020-01-20) utpekat som område för jordbruksverksamhet och 
delvis som värdefull natur, klass 1. Den fördjupade översiktsplanen är en vägledning 
för stadsplaneringen i Hässleholm stad och ska också ses som vägledande. Då 
efterfrågan på nya bostäder i Hässleholm fortsatt är stor, framförallt på villatomter, 
är det nämndens uppfattning att förutsättningarna för Åhusfåltet har förändrats och 
bör därmed bebyggas i enlighet med motionens intentioner. Nybyggnation bör ske 
så att tillgången till Almaån värnas. Nybyggnation bör ske med 1-2 vånings, friståen
de, hus". 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens har i yttrande i ärendet gjort bedömningen 
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är att bostads bebyggelse på Ahusfåltet strider mot nyligen antagen översiktsplan för 
staden Hässleholm och därför inte är lämplig. 

Bestämmelser om översiktsplaner finns i 3 kap plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. Av bestämmelserna framgår bland annat att översiktsplanen ska ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, att planen även 
ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, och hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras samt att planen inte är 
bindande. 

I kommentarer till 3 kap PBL (Juno, web-versionen) anförs bland annat följande. 
Ställningstagandena i översiktsplanen ger främst besked om kommunens syn på den 
långsiktigt mest lämpade användningen av mark- och vattenområden med hänsyn 
till olika allmänna intressen, bl.a. de som anges i 2 kap. och i miljöbalken. Översikts
planens funktion är således att utgöra dels ett samlat beslutsunderlag för lokalise
ringsprövningar och en kunskapsöversikt vad gäller miljöarbetet, dels ett styrinstru
ment för utveckling och bevarande av den byggda miljön. Översiktsplanen är inte 
bindande, men har givetvis stor vägledande betydelse för efterföljande rättsverkande 
beslut, således - vad gäller PBL-ärenden - främst beslut rörande detaljplan, 
områdesbestämmelser, förhandsbesked och bygglov. 

Av aktuell fördjupad översiktsplan framgår vad gäller Ahusfåltet i huvudsak 
följande. På sidan 80 och följande listas ett antal områden i Hässleholm som har 
särskilt värdefulla natur- och rekreationsområden, klass 1-områden. De är områden 
som klassas som särskilt bevarandevärda utifrån ekologiska och sociala aspekter. 
Ahusfåltet är ett sådant område. Vidare, på sidan 157, anförs följande. Området 
planläggs i FÖP:en som jordbruksområde och delvis som värdefull natur klass 1-
område. Jordbruk som kategori används då odling och bete utgör den befintliga 
övervägande verksamheten på platsen. Det innebär att ingen ny sammanhållen 
bebyggelse tillåts, men att enstaka nya byggnader för ändamålet kan tillåtas. Den 
rekreativa tillgängligheten för Almaån ska värnas. I övrigt fortsätter befintlig 
verksamhet och användning. 

Bedömning 

Som framgår av det ovan anförda är en översiktsplan är visserligen inte bindande, 
men har stor vägledande betydelse, främst gällande beslut avseende exempelvis 
detaljplaner och bygglov. Den i motionen föreslagna detaljplanen står i uppenbar 
strid med FÖP:en, som är nyligen antagen. Hade kommunen velat att området 
skulle kunna bebyggas hade man rimligen formulerat översiktsplanen på ett annat 
sätt. Den nya FÖP:en är innebär också en ändring jämfört med översiktsplanen från 
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2007 enligt vilken Ahusfåltet föreslogs för stads bebyggelse, en uppfattning som 
alltså nu har ändrats. 

Mot bakgrund av ovan angiven bakgrund framstår yrkandet i motionen som 
olämpligt och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-03, § 143, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Motionen bifalles på så sätt att kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden 
att hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden beställa en detaljplan för Ahusfåltet, 
fastigheten fastigheten Vankiva 9:34, avseende uppförande av 1-2 vånings 
fristående bostadshus, med värnande av tillgången till Almaån. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

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

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

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

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Godkännande av utökad borgensram för 
nybyggnation - Hässlehem 
Dnr: KLF 2020/1012 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Hässleholms kommun utökar sitt borgensåtagande såsom för egen skuld för 
Hässlehem AB:s låneförpliktelser till att omfatta ett totalt högsta lånebelopp om 1 
115 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Hässlehem AB har i skrivelse begärt att Hässleholms kommun utökar sitt borgens
åtagande såsom för egen skuld för Hässlehem AB:s låne-förpliktelser till att omfatta 
ett totalt högsta lånebelopp om 1 115 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 

Som grund för begäran har bolaget anfört följande . Hässlehem AB har 2020-02-20 
erhållit nya ägardirektiv av kommunfullmäktige, innehållande ett uppdrag att under 
en löpande fyraårsperiod färdigställa minst 120 hyresrätter. För att säkerställa 
nödvändig finansiering av nybyggnation enligt ägardirektivet, önskar styrelsen i 
bolaget att kommunfullmäktige beslutar om utökad borgensram motsvarande 
beräknad investering under perioden 2020-2024. Nuvarande borgensram uppgår till 
815 mkr. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-03, § 144, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Hässleholms kommun utökar sitt borgensåtagande såsom för egen skuld för 
Hässlehem AB:s låneförpliktelser till att omfatta ett totalt högsta lånebelopp om 1 
115 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Hässlehem AB 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 213 

Införa modell för Klimatväxling 
Dnr: KLF 2019/293 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. 

1. En modell för klimatväxling införs i Hässleholm kommun. 

2. Ett förslag till modell ska presenteras för kommunstyrelsen under 2021. 

3. Administrationen av klimatväxlingen ska hanteras av miljö- och 
stads byggnadsnämnden. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) och Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot avslag av detsamma och finner 
förslaget bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Den 16 oktober 2019, § 165, beslutade Miljö- och stads byggnadsnämnden att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut. 

1. En modell för klimatväxling införs i Hässleholm kommunkoncern. 

2. Senast juni 2020 presenteras ett förslag till modell för att gälla från och med juli 
2020. 
Som grund för beslutet anfördes bland annat följande. Hässleholms kommun har 
målsättningen att vara fossilfri till år 2020. Kommunen ska vara fossilfri gällande 
elanvändning (100 procent i dagsläget), uppvärmning (82 procent i dagsläget) och 
gällande transporter (31 procent fossilbränslefritt drivmedel i dagsläget). Det är de 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

fossilbaserade resorna som är den största utmaningen. I Strategisk plan 2020-2022 
finns övergripande mål om hållbar produktion och konsumtion. Till målet hör 
åtgärder om minskad utbetalning av ersättning för körning med privat fordon i 
tjänsten samt att andel förnybara drivmedel i kommunkoncernens fordonsflotta ska 
öka. Med en intern klimatväxlingsmodell kan kommunen göra systematiska åtgärder 
i den egna organisationen för att nå målen. Dessa åtgärder ska bidra till en ökad 
följsamhet av Hässleholms kommuns policy och riktlinjer för resor, trafik och 
fordon, vilket minskar utsläpp av växthusgaser och ökar slutligen möjligheten att nå 
målet om fossilbränslefri verksamhet. 

Hässleholms kommun, genom miljöavdelningen, deltar som en av fem organisa
tioner i projektet Klimatväxling i Skåne som drivs av Region Skåne. Förutom 
Hässleholms kommun deltar även Sysav, Lunds universitet, Öresundskraft och 
Länsstyrelsen Skåne. Även Malmö stad har nyligen valt att delta inför projektets 
slutfas som består av ett pilotprojekt där framtagen klimatväxlingsmodell ska 
sjösättas i organisationen. 

Av i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse framgår vidare bland annat följande. Syftet 
med att införa en klimatväxlingsmodell i Hässleholms kommunkoncern är att 
framför allt minska anställdas och förtroendevaldas tjänsteresor med flyg, egen bil i 
tjänst samt minska användningen av fossila bränslen i kommunkoncernens 
tjänstefordon. Målet är att såväl flyg som egen bil i tjänst enbart används i 
undantagsfall och att fossilfria alternativ används istället för fossila så att utsläppen 
av växthusgaser minimeras. Detta i enlighet med kommunens policy och riktlinjer 
för resor, trafik och fordon. Fördelen med klimatväxling som modell är att, å ena 
sidan, genom ekonomiska incitament styra bort från användningen av fossil energi 
och, å andra sidan, stödja insatser som bidrar till att minska klimatpåverkan inom 
organisationen. Den extra interna klimatavgiften går till ett konto som sedan 
används för att finansiera åtgärder som minskar vår klimatpåverkan. 

Förslaget innebär en klimatväxlingsavgift på: 
500 kr extra på biljettpriset per flygresa 
50 % av körersättningskostnaden med privat bil i tjänst 
20 % av kostnaden av inköpta fossila drivmedel (bensin och diesel). 

Konsekvenserna av föreslagen klimatavgift behöver utredas ytterligare innan den 
kan fastställas. 

Pengarna som klimatavgiften genererar sätts in på ett klimatväxlingskonto. I 
samband med hantering av reseräkningar för resor med flyg, privat bil i tjänst samt 
redovisning av inköpt drivmedel betalar respektive verksamhet avgiften till 
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klimatväxlingskontot. Pengarna som kommer in via klimatavgiften ska användas till 
åtgärder för att underlätta och stimulera en ökning av följsamheten till Hässleholms 
kommunkoncerns resepolicy. Åtgärderna som görs ska gynna verksamheter inom 
hela kommunen. Förslaget innebär att man fastställer ett antal åtgärder som 
pengarna kan användas till. Det kan exempelvis innebära att köpa in cyklar eller 
elcyklar och åtgärder som sänker trösklarna för att välja cykel som fårdmedel i 
tjänsten eller utrustning för distansmöten. Åtgärderna som klimatavgiften kan 
användas till behöver revideras efterhand när behovet mättas. Den slutliga 
klimatväxlingsmodellens utformning behöver utredas mer. 
Eftersom alla pengar som betalas in via klimatväxlingsmodellen återinförs till 
verksamheten uppstår inga nya kostnader och ingen finansiering behövs för att 
genomföra förslaget. Klimatväxlingsmodellen är utformad så att ju mer vi följer 
riktlinjer och miljömål, desto mindre blir klimatväxlingsavgiften. 

Vid underhandskontakt med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har erfarits att 
tanken är att ekonomiavdelningen ska sköta hanteringen av avgiften, eftersom det är 
en hantering som ska fungera likvärdigt i hela den kommunala organisationen. 
Ekonomiavdelningen har genmält att den kan vara behjälplig med stöd kring 
uppsättning av den administrativa processen, men att administrationen inte bör 
åligga ekonomiavdelningen, utan den förvaltning som föreslår införandet av modell 
för klimatväxling. 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat i förevarande ärende den 2 september 2020, 
§ 147. Det har därefter bedömts att slutligt beslut bör fattas av kommunfullmäktige. 

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningcn bedömer att miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
förslag kan bifallas, men delar ekonomiavdelningens synpunkter att den inte ska 
åläggas att sköta den administrativa processen, vilken istället bör åvila miljö- och 
stads byggnadsnämnden. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 214 

Antagande av tre nya medlemmar och godkännande 
av ny förbundsordning för AV Media Skåne 
Dnr: KLF 2020/1163 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Hässleholms kommun antar Kristianstads kommun, Hörby kommun och 
Höörs kommun som medlemmar i kommunalförbundet AV Media Skåne 
med inträde i förbundet den 1 januari 2021. 

2. Hässleholms kommun godkänner ny Förbundsordning som börjar gälla den 
1 januari 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunalförbundet AV Media Skåne har inkommit med en hemställan om att 
anta tre nya kommuner, Kristianstads kommun, Hörby kommun och Höörs 
kommun, i förbundet med inträde den 1 januari 2021. Samtidigt anhålls om att 
Hässleholms kommun godkänner en ny förbundsordning att gälla från och med 
samma datum. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-03, § 145, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmaktige följande beslut: 

1. Hässleholms kommun antar Kristianstads kommun, Hörby kommun och 
Höörs kommun som medlemmar i kommunalförbundet AV Media Skåne 
med inträde i förbundet den 1 januari 2021. 

2. Hässleholms kommun godkänner ny Förbundsordning som börjar gälla den 
1 januari 2021. 

Sänt till: 
AV Media Skåne 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 215 

Hemställan om renovering och utbyggnad av 
Furutorpshallen i Vinslöv 
Dnr: KLF 2020/1106 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. 

1. Föreliggande förslag till avsiktsförklaring godkännes. 

2. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 10 400 000 kronor år 2021 
för en tillbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv så att den klarar en publik på 
cirka 800 personer. Investeringen ska vara anslagstyp 1. Finansiering sker 
genom att budgetera en intäkt på 6 000 000 kronor på finansförvaltningen 
år 2021 motsvarande bidraget från Vinslövs sparbankstiftelse och resterande 
4 400 000 kronor finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda 
investeringar 2021 . 

3. Kommunstyrelsens ordförande befullmäktigas att underteckna 
avsiktsförklaringen samt de eventuellt ytterligare avtal som därefter kan 
förekomma. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Jäv 

Robin Gustavsson (Iill) anmäler jäv. Christer Caesar (Iill) tjänstgör. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S), Lena Svensson (C), Ulf Berggren (SD), Karin Axelsson (M), 
Christer Caesar (Iill) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till liggande 
förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar att det ska framgå att 4 400 000 kronor finansieras 
genom att läggas in budgeten för 2021 under investeringar/i investerings budgeten. 

Kommunstyrelsen 
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Omröstning 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut förutom den del som omfattas av 
Björn Widmarks ändringsyrkande under proposition och finner liggande förslag till 
beslut bifallet. 

Han ställer därefter Björn Widmarks ändringsyrkande under proposition och finner 
det avslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Sparbankstiftelsen Vinslöv har inkommit med en skrivelse om renovering och 
utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv. I skrivelsen anförs bland annat följande. 

Som känt är har Vinslövs Handbollsklubb VHK avancerat till spel i allsvenska 
serien och för detta krävs större läktarutrymme jämte avdelade rum för 
press/media, domare mm. Sörby BolS som har lokaler i Furutorpshallen har utökat 
sin verksamhet för både män, kvinnor och ungdomar och behöver en viss 
tillbyggnad. Sparbanksstiftelsen har genom EG Bygg AB låtit upprätta förslag på 
ritningar för en tillbyggnad som väl kan tillgodose såväl VHK:s behov som att 
hallen kan användas vid större arrangemang som DM och SM-tävlingar av andra 
föreningar expv BK ORE, Sörby BolS m.fl. Byggnation och övriga nödvändiga 
åtgärder är även preliminärt kostnadsberäknade. Vi är medvetna om den 
ekonomiska ansträngda situationen i Hässleholms Kommun och har därför, för att 
kunna genomföra en utbyggnad, beslutat gå in med en medfinansiering av den 
största delen av kostnaderna. Sparbanksstiftelsen vill med detta överlämna förslag 
på ritningar jämte att tillsammans med kommunen skriva en avsikts förklaring vad 
gäller byggnation och medfinansiering. 

Ett förslag till avsiktsförklaring har upprättats. Av den framgår bland annat att 
byggnadsarbetena beräknas vara färdiga någon gång under första halvåret 2022 och 
att Sparbanksstiftelsen kommer att bidra till kostnadstäckningen med upp till 6 
miljoner kr. 

Ekonomiska konsekvenser 

Bidraget från Vinslövs sparbanksstiftelse ska bokföras som ett driftbidrag enligt 
RKRs (Rådet för kommunal redovisning) rekommendation R2. Det innebär att 
tekniska nämnden måste tillföras budgetmedel för hela investeringsutgiften. 
Investeringsutgiften uppskattas till 11,9 mnkr varav 1,5 mnkr är brandåt-gärder i 
befintlig hall och dessa åtgärder räknar tekniska nämnden med att utföra oavsett 
beslut om tillbyggnad. Tekniska nämnden hanterar detta ur anslaget reinvesteringar i 
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fastigheter. Resterande 10,4 mnkr föreslås finansieras genom att budgetera en intäkt 
på 6 mnkr på finansförvaltningen år 2021 motsvarande bidraget från Vinslövs 
sparbankstiftelse och resterande 4,4 mnkr finansieras från kommunstyrelsens 
oförutsedda investeringar 2021. Det innebär en ökning av årets resultat med 6 mnkr 
som finansierar investeringen samt en omdisponering av investeringsmedel på 4,4 
mnkr. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Utredning om anordnande av ny ridanläggning 
Dnr: KLF 2020/631 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att senast den 30 juni 2021 till 
kommunstyrelsen lämna slutligt förslag till om ridanläggning bör anordnas runt 
Mölleröds kungsgård eller om istället befintlig anläggning på Österås bör utvecklas 
och i så fall hur. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Ridanläggningen på Österås har sedan en längre tid stora brister vad gäller stall, 
hagar och ridytor. Tanken har väckts att anlägga en ny ridanläggning runt Mölleröds 
kungsgård. Kommunstyrelsen har därför gett kommundirektören i uppdrag att 
inkomma med utredning om förutsättningar för en sådan etablering. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det fullt möjligt att tillskapa ett 
attraktivt område för ridsporten runt Mölleröds kungsgård utan alltför stora 
konsekvenser för friluftslivet. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare i huvudsak följande. 

Ridsporten i Hässleholm är trångbodd på anläggningen vid Österås. Det nuvarande 
komplicerade andelssystemet i kombination med den ovilja, som hittills har visat sig 
förhindra en gemensam utveckling av anläggningen, har medfört att kommunstyrel
sen har gett kommundirektören i uppdrag att se på möjligheten och lämpligheten att 
anlägga en ridanläggning åt ridskolan i området kring Mölleröds kungsgård. 

Kommunstyrelsen 
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Ridsporten strävar efter att skapa relevanta och attraktiva mötesplatser med 
verksamheter tillgängliga för alla och med ridsportens värdegrund som tydligt 
riktmärke. För att det ska vara möjligt behöver det finnas ändamålsenliga och säkra 
anläggningar. Det är viktigt att påpeka att många anläggningar idag fungerar som 
fritidsgårdar för framförallt flickor. Därför är det viktigt med tillgängliga och säkra 
tillfartsvägar och gång- och cykelvägar till anläggningen. 

En ridanläggning vid kungsgården kan uppfattas som ett trygghetsskapande element 
inne i skogen samt en naturlig målpunkt. Dessutom kan en satsning öka friluftslivet 
i stort i området genom förbättrade angöringsvägar från Finja by och Garnisonen. 
Med ny gång- och cykelväg ökas också tillgängligheten till området. 

A andra sidan kan det finnas risk att naturvärdena tar skada av en etablering och 
utifrån det perspektivet är det mindre lämpligt. Möllerödsalternativet tillgodoser inte 
heller barn och ungdomars behov av att kunna transportera sig själv till och från 
ridskolan. Inte heller att åka med kollektivtrafik då det är alltför långt till närmsta 
busshållplats. Utifrån barnperspektivet är det alltså mindre lämpligt att förlägga 
ridanläggningen vid Mölleröd. 

Den ekonomiska konsekvensen är också något man måste beakta. Kanske kan man 
med mindre medel tillskapa en funktionell anläggning vid eller på befintlig 
anläggning kring Österås. 

Det har under utredningens gång således kommit fram ett alternativ till en ridan
läggning kring Mölleröds kungsgård, nämligen en utbyggnad av Österås ridanlägg
ning. Detta alternativ behöver utredas mer, varför det föreslås att kommundirek
tören får förlängd tid till och med den 30 juni 2021 för att redovisa ett slutligt 
ställningstagande. 

Ekonomiska konsekvenser 

Årlig hyreskostnad för kommunen till HIBAB på 2,5 miljoner kr plus kommunal 
investering i asfaltering för gång- och cykelvägar på cirka 4 miljoner kr samt 
eventuell kostnad för vattenförsörjning. 

Sänt till: 
Kommundirektören 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Utredning om möjligheten att placera köpeskillingen 
från försäljningen av Magnarpskolonin i en aktie
/räntefond 
Dnr: KLF 2020/468 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att istället för att placera köpeskillingen från 
försäljningen i en aktie-/räntefond arbetas 100 000 kronor in i Strategisk plan med 
budget 2021 och flerårsplan 2022-2023, i kultur- och fritidsnämndens driftbudget 
från och med år 2021. Budgeten ska läggas in på förvaltningens budget för 
föreningsbidrag och öronmärkas med "Till minne av Magnapskolonin" så att 
bidragsberättigade föreningar, enligt gällande ansökningsförfarande, ska ha 
möjlighet inkomma med projektansökningar årligen avseende hälso- och 
friskvårdsfrämjande projekt i syfte att få fler i rörelse, ledarutveckling eller 
investerings bidrag. 

Kultur- och fritidsnämnden uppdras därmed att ta fram regler/riktlinjer kring det 
praktiska förfarandet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar följande: 

"Istället för att placera köpeskillingen från försäljningen i en aktie-/ räntefond 
föreslår vi att 100 tkr arbetas in Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 
2022-2023, i kultur- och fritidsnämndens driftbudget från och med år 2021. 
Budgeten ska läggas in på förvaltningens budget för föreningsbidrag och 
öronmärkas med "Till minne av Magnapskolonin" så att bidragsberättigade 
föreningar, enligt gällande ansökningsförfarande, ska ha möjlighet inkomma med 
projektansökningar årligen avseende hälso- och friskvårdsfrämjande projekt i syfte 
att få fler i rörelse, ledarutveckling eller investeringsbidrag. Kultur- och 
fritidsnämnden uppdras därmed att ta fram regler/ riktlinjer kring det praktiska 
förfarandet." 

Kommunstyrelsen 
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Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Ulf Berggrens förslag och finner Ulf 
Berggrens förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om att godkänna köpekontrakt 
och samarbetsavtal mellan HSB Skåne och kommunen på fastigheten Ängelholm 
Magnarp 5:27, Magnarpskolonin, beslutades även att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att utreda möjligheten att placera köpeskillingen från försäljningen av 
Magnarpskolonin i en aktie-/ räntefond vars resultat ska redovisas till 
kommunstyrelsen senast den 30 september år 2020. Utredningsuppdraget grundar 
sig på en inlämnad motion, Till minne av Magnarpskolonin (KLK 2019/434) där 
motionärerna anför att inkomsten från denna försäljning vill man placera i en 
fond/stiftelse till Kolonins minne. Avkastningen från fonden skall ligga till grund 
för de medel som finns att ansöka om. 

Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning har gjort en utredning i ärendet 
och kommit fram till att möjligheten finns att placera köpeskillingen i en aktie-
/ räntefond. Ekonomiavdelningen förordar dock att kommunen avstår från denna 
möjlighet främst med anledning av det ringa belopp som avses, men även med 
hänsyn till den administration som uppdraget medför samt kostnaden för att 
förvalta pengarna. Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning som 
trädde i kraft den 1 januari 2019 ska finansiella instrument värderas till verkligt 
värde. I en nedåtgående marknad kan det innebära orealiserade nettoförluster som 
påverkar kommunens resultat negativt. Det i sin tur betyder att fondandelar måste 
säljas av för att utdelning ska kunna plockas ut. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-16, § 117, följande beslut: 

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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Motion till minne av Magnarpskolonin 
Dnr: KLK 2019/434 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

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

1) Att kommunfullmäktige godkänner att pengarna från en försäljning av Magnarps
kolonin placeras i en kommunal fond eller stiftelse. 

2) Att kommunstyrelsen får i uppdrag att förvalta och administrera 
fonden/ stiftelsen. 

Som grund för motionen anför motionärerna följande. Många kommuninvånare vet 
var Magnarpskolonin ligger och en del vet också hur mycket den har betytt för 
generationer av barn och ungdomar från Hässleholm och andra orter. Denna 
barnkoloni uppfördes 1937 för barn från Hässleholm. På gott och ont ser vi nu 
slutet av denna epok, då tiderna förändras och dagens ungdom har annat fokus. 
Magnarpskolonin har varit i "malpåse" under tre år på grund av stora och 
kostsamma investerings behov som i dagsläget inte kan finansieras. Hässleholms 
kommun måste av olika skäl skära ner på sina utgifter och Sverigedemokraterna ser 
tyvärr en försäljning av Magnarp som nödvändig med lagda alliansbudget. De slitna 
byggnaderna till trots är tomten attraktiv och borde gå att avyttra till ett icke 

Kommunstyrelsen 
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ofördelaktigt pris . Eftersom liggande budget från alliansen påtalar en försäljning av 
Magnarp, så kommer det nog att bli så. Inkomsten från denna försäljning vill vi 
placera i en fond / stiftelse till Kolonins minne. Avkastningen från fonden skall ligga 
till grund för de medel som finns att ansöka om. Ur denna fond skall mindre 
bemedlade personer i Hässleholms kommun kunna ansöka om bidrag till 
behjärtansvärda ändamål. Sökande är från hela åldersspannet, ung till gammal. Alla 
åldersgrupper ska ha samma möjlighet. 

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

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

Därefter har kommunfullmäktige den 31 augusti 2020, § 98, beslutat att återremit
tera detta ärende för att invänta svaret till kommunstyrelsen angående möjligheten 
att lägga köpeskillingen i en ränte-/ eller aktiefond. 

Sådant svar har nu erhållits i tjänsteskrivelse i ärendet KLF 2020 / 468. Av 
tjänsteskrivelsen från ekonomiavdelningen framgår att kommunstyrelsen avråds 
från att placera köpeskillingen i aktie- / räntefond främst med anledning av det ringa 
belopp som avses, men även med hänsyn till den administration som uppdraget 
medför samt kostnaden för att förvalta pengarna. Vidare anförs att i en nedåtgående 
marknad kan det innebära orealiserade nettoförluster som påverkar kommunens 
resultat negativt och att det i sin tur betyder att fondandelar måste säljas av för att 
utdelning ska kunna plockas ut. 

Bedömning 

Frågan huruvida köpeskillingen ska placeras i aktie-/ räntefond är föremål för pröv
ning i ovannämnda ärende KLF 2020 / 468. Oavsett vilket som blir ställningstagan
det i det ärendet är det kommunledningsförvaltningens uppfattning att det är 
olämpligt att det bildas en "kommunal fond eller stiftelse" av köpeskillingen. Skälen 
till detta är följande. 

Av stiftelselagen (1994:1220) framgår bland annat följande. 

Kommunstyrelsen 
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En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare 
avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt 
ändamål (1 kap 2 § första stycket). Om ett åtagande att förvalta stiftelsens egendom 
i enlighet med stiftelseförordnandet görs av en eller flera fysiska personer, föreligger 
egen förvaltning. Görs ett sådant åtagande av en juridisk person, föreligger anknu
ten förvaltning (2 kap 2 § andra stycket). Stiftaren får inte vara förvaltare (2 kap 19 § 
andra stycket) . 

I sammanhanget är också vad som stadgas i 2 kap 1 § kommunallagen (2017:725) av 
intresse: Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 
medlemmar. 

Om kommunen bildar en stiftelse kan alltså inte kommunen också, genom 
kommunstyrelsen, vara förvaltare. Istället ska en sådan stiftelse förvaltas av en 
styrelse, vilket framgår av 10 kap 6 § kommunallagen. Av detta lagrum framgår att 
en förutsättning för att en kommun ska få bilda en stiftelse är att det sker för ett 
kommunalt ändamål. Med detta avses bland annat att stiftelsens ändamål skall vara 
ett sådant som kommunen själv lagligen hade kunnat ägna sig åt. 

Den föreslagna stiftelsens ändamål är problematiskt ur denna synpunkt. Det är 
oklart hur begreppen" behjärtansvärda ändamål" och "mindre bemedlade 
personer" ska tolkas. Det synes föreligga en risk att utdelning från stiftelsen skulle 
kunna bryta mot det principiella förbudet i kommunalrätten att ge understöd åt 
enskild. Det anses i regel nämligen inte vara ett sådant allmänt intresse som avses i 
2 kap 1 § kommunallagen att sådant understöd lämnas. Undantag från förbudet att 
ge understöd åt enskilda finns i viss speciallagstiftning, till exempel socialtjänstlagen 
vad gäller försörjningsstöd. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 
motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-16, § 126, följande beslut: 

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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