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Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
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Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl. 13:30-14:49 /.02..0 - I 2. - 09 

Lars Johnsson (M) ordförande 
Björn Widmark (FV) 
Näroarande digitalt via Teams: 
Hanna Nilsson (SD) 1 :e vice ordförande 
Lena Wallentheim (S) 2:e vice ordförande 
Karin Axelsson (M) 
Robin Gustavsson (KD) (§§ 219-225, 227-240) 
Agneta Olsson Enochsson (L) 
Ulf Berggren (SD) 
Sven Lundh (SD) 
Joachim Fors (S) 
Henrik Backlund (S) 
Lena Svensson (C) 

Näroarande digitalt via Teams: Ola Lindahl, Christer Caesar(§ 226) 
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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,Johan Hammarqvist. 

Nämndsekreterare Angela Samarzija. Näroarande digitalt via Teams: Kommundirektör 
Bengt-Arne Persson, kanslichef / bitr. förvaltningschef Jan-Ole Engkvist, 
kommunsekreterare Louise Davidsson, kommunjurist Magnus Gjerstad, 
förvaltningschef msf Helena Östling, kommunikationschef Hanna Gardell, 
kommunikatör Emma Ragnarsson, tillväxtchef Stefan Larsson, ekonom Gunilla 
Edvinsson. 

Lena Wallentheim 
Hanna Nilsson 
Kommunledningsförvaltningen, 2020-12- 1 '-f 
§§ 219-240 

Sekreterare 
Louise Davidsson 

Ordförande 

Justerare 
Lena Wallentheim (S) 
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Kommunstyrelsen 

2020-12-09 

2020-12- l 5 
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Louise Davidsson 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

H''ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Ändring av föredragningslistan § 219 

Information från kommundirektören § 220 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 221 

Anmälan av delegationsbeslut § 222 

övriga anmälningar § 223 

Ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen § 224 

Uppföljning av Strategiskt näringslivsprogram för Hässleholms § 225 
kommun 

Tätortsbidrag verksamhetsår 2019 § 226 

Motion om central bemanningsenhet för alla kommunala § 227 
verksamheter 

Ansökan om extra investeringsmedel för ombyggnad av lokaler på § 228 
Jacobsskolan 

Begäran om budgetanslag för driftkostnader i samband med branden § 229 
på Fyrklövern förskolan i Hässleholm 

Begäran om tilläggsbudget till ombyggnad av Västerskolans kök § 230 

Intern kontrollplan år 2021 för kommunledningsförvaltningen § 231 

Granskningsrapport för intern kontroll år 2020 för § 232 
kommunledningsförvaltningen 

Nya kommunikationsriktlinjer § 233 

Motion - Öppna upp Första Avenyen för biltrafik igen § 234 

Motion om att inrätta en fritidsbank § 235 

Genomlysning av socialnämndens verksamhet och ekonomi § 236 

Extra julgåva till kommunens samtliga anställda § 237 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av säkra § 238 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten 

Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för brandskydd i kommunens § 239 
samtliga särskilda boenden 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av § 240 
kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga särskilda boenden 

Kommunstyrelsen 

Justering r-.J_ . / 

~tw 
Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 219 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra föredragningslistan på så sätt att ärende 21, 
"Uppdrag att utreda renovering av Sösdala simhall", dnr. KLF 2020/1347, utgår. 

Kommunstyrelsen 

Josteriog 6 ~ Utdraget bestyrkes 
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Häs I holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 220 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om det aktuella läget med 
pandemin samt om situationen på Ljungdala. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsen 

§ 221 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

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

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 222 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

RTJ 2020/22-1 
Räddningstjänsten - Delegations beslut avseende tillsyn och förelägganden enligt 
LSO /LBE, sotningar samt brandskyddskontroller under oktober 2020. 

KLF 2020/1344-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegations beslut avseende anställningar under 
november 2020. 

Protokoll 
Personalutskottet 2020-11-13 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 223 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärende med godkännande 
till handlingarna. 

KLF 2020/1223-2 
#mitthässleholm - vinnare av publishingpriset 2020 för bästa destinationsguide. 

KLF 2020/1323-1 
Omsorgsnämnden- Omsorgsnämndens ekonomiska prognos per den 31 oktober 
2020. 

KLF 2020/1340-1 
Miljö- och stads byggnadsnämnden - Nämnden har antagit delplaner i VA-plan 
för Hässleholms kommun. 

KLF 2020/1285-1 
Sveriges kommuner och regioner - Det demokratiska samtalet. SKR vill 
uppmärksamma material som finns att ta del av gällande det demokratiska samtalet 
och dess effekter. 

KLF 2020/1250-1 
Skrivelse till kommunstyrelsen gällande utbyggnad av SG-nätet. 

KLF 2020/1345-1 
Nationella vårdkompetensrådet -Analys och åtgärdsförslag om 
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020. 

Protokoll 
Förvaltningssamverkan kommunlednings förvaltningen 2020-10-13 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 224 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

Ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
Dnr: KLF 2020/1222 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad 
taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) att gälla från och med den 1 
februari 2021, då nu gällande taxa ska upphöra att gälla. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 28 oktober 2020, § 174, att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa en reviderad taxa för Hässleholms kommuns 
tillsyn enligt strålskyddslagen i enlighet med bilaga att gälla från och med den 1 
februari 2021. 

Som grund för nämndens beslut har anförts i huvudsak följande. 

Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:517) får en kommun meddela 
föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. Av 8 
kap. 2 § första stycket 3 samma förordning följer att en kommunal nämnd som 
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska ha tillsyn inom 
kommunen över att strålskyddslagen och föreskrifter och villkor som har meddelats 
med stöd av lagen följs såvitt avser verksamheter med kosmetiska solarier och i 
fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom 
kommunen. 

I 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solnings
anläggningar (SSMFS 2012:5) framgår att nämndens kostnader för provtagning och 
undersökning av prov ska ersättas av den vars verksamhet tillsynen avser. I 8 kap. 5 
§ strålskyddslagen finns en möjlighet för tillsynsmyndigheten att genomföra 
kontrollköp för att kontrollera att den som bedriver solarieverksamhet följer 18-
årsgränsen. Enligt förarbetena till bestämmelsen får nämndens kostnader för sådana 
kontrollköp täckas av en tillsynsavgift föreskriven med stöd av det generella 
bemyndigandet i 8 kap. 2 § första stycket 3 strålskyddsförordningen. (prop. 
2016/17:55 s. 21). -Tillsynsansvaret för solarieverksamhet gjordes från 
strålskyddssynpunkt obligatorisk för kommunerna från den 1 augusti 2007. För 
denna tillsyn fick kommunen ta ut en avgift. Kommunfullmäktige antog därför den 
17 december 2007 en taxa enligt strålskyddslagen. Taxan reviderades den 16 

Kommunstyrelsen 

Josteriog iJ ~ Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

december 2013. Ar 201 7 infördes i tidigare gällande strålskyddslag ett förbud mot 
att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. 
Nämnden gavs också möjlighet att genomföra så kallade kontrollköp i syfte att 
kontrollera att förbudet följs. Den 1 juni 2018 upphävdes 1988 års strålskyddslag i 
sin helhet och ersattes av en ny strålskyddslag (2018:396). I denna utökas miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens tillsyn till att även omfatta radontillsyn i bostäder och 
lokaler som allmänheten har tillträde till. 

Med anledning av den nya strålskyddslagstiftningen behöver taxan revideras utifrån 
hänvisningar till bestämmelser. Därutöver föreslås tillägg avseende ersättning för 
nämndens kontrollköp samt en förändring när det gäller avgiftsskyldiga. Redaktio
nella ändringar utifrån sammanslagning av nämnder och fullmäktiges beslut om 
timtaxan för nämndens taxor införs också. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-25, § 154, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen (2018:396) att gälla från och med den 1 februari 2021, då nu 
gällande taxa ska upphöra att gälla. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyre/sen 

§ 225 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

Uppföljning av Strategiskt näringslivsprogram för 
Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/1197 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av Strategiskt näringslivsprogram för 
Hässleholms kommun. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Miljöpartiet vill lyfta upp några av slutsatser av uppföljningen, bland annat att "det 
är viktigt att kommunen arbetar förvaltningsöverskridande för att stärka 
företagsklimatet." När detta program reviderades 2016 tyckte vi i Miljöpartiet redan 
då att programmet saknar en viktig aspekt som är idag en självklarhet för de flesta 
företag, att affärerna måste vara hållbara och att hållbarhet är en förutsättningar för 
en långsiktig näringsliv. Vi vill därför påpeka att nu, när ett nytt program ska tas 
fram, måste det hantera frågor om hållbarhet och om hur näringslivet bidrar till vår 
gemensamma framtid. Näringslivet jobbar idag aktivt med hållbarhetsfrågor i form 
av hållbara produkter, hållbara kundrelationer, hållbara produktionsprocesser, 
effektiviseringar, minskad klimatpåverkan, tillgång till förnyelsebar energi, modern 
teknik och cirkulär ekonomi. Ett bra företagsklimat baseras på dialogen mellan 
företagen och kommunen. Kommunen måste prata företagens språk och förhålla 
sig till hållbarhetsfrågor som är ständigt närvarande." 

Beskrivning av ärendet 

Tillväxtavdelningen har i enlighet med beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 
2020-09-02 följt upp nuvarande näringslivsprogram för Hässleholms kommun. 
Uppföljningen baseras på dialog med relevanta förvaltningar och aktörer samt 
genomgång av för uppföljningen relevant dokumentation. 

Vid sammanträdet i kommunfullmäktige den 2012-04-23 antogs ett strategiskt 
näringslivsprogram för Hässleholms kommun. Programmet syftar till att på lång sikt 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

bidra till att öka kommunens konkurrens- och attraktionskraft. Nuvarande 
näringslivsprogram omfattar sex fokusområden. Under hösten 2016 reviderades 
näringslivsprogrammet. I uppföljningen konstaterades det att majoriteten av 
genomflirandemålen var uppfyllda. 

Tillväxtavdelningens nu gjorda uppföljning under hösten 2020 av fokusområ-
dena och dess genomförandemål, fastställda för perioden 2017-2020, har skett via 
dialog med berörda förvaltningar och personer. Utifrån uppföljningen kan det 
konstateras att kommunen har arbetat och genomfört insatser som har legat i linje 
med flertalet av näringslivsprogrammets genomförandemål från revideringen 2016. 
Under den gjorda uppföljningen av näringslivsprogrammet har rekommendationer 
identifierats inför framarbetande av kommande näringslivsprogram. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-25, § 146, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av Strategiskt näringslivsprogram för 
Hässleholms kommun. 

Sänt till: 
Tillväxtavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

H""s I holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 226 

Tätortsbidrag verksamhetsår 2019 
Dnr: KLK 2019/480 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Redovisningarna för 2019 års Tätortsbidrag godkänns för Bjärnum, 
Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö. 

2. Godkända redovisningar ligger som underlag till förskottsutbetalning för 
verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

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

Beskrivning av ärendet 

Regler för tätorts bidrag för verksamhetsår 2019 anger att utbetalning av bidraget 
sker i förskott under februari månad under förutsättning att orten inskickat 
komplett redovisning. Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö har 
skickat in komplett redovisning för verksamhetsåret 2019. 

Det framgår av de inlämnade handlingarna att bidraget övergripande uppfyller 
kraven på ett väl förfarande i enlighet med de föreskrifter som återfinns i 
reglementet. Somliga krav är dock svårare att kontrollera än andra, däribland 
huruvida arrangörer har informerat att kommunen är medfinansiär av aktiviteterna 
som genomförts inom ramen för tätorts bidragen. Nuvarande regler för 
tätortsbidrag reviderades och fastställdes 2020-03-04 (KLF 2019/538). Då detta 
ärende avser aktiviteter för verksamhetsår 2019 har Tillväxtavdelningen gjort 
bedömningen efter tidigare regler, fastställda 2019-03-27 (KLK 2017 /38). 

Bidraget har förbrukats till aktiviteter med olika huvudmän, vilket alla föreningar 
har redovisat. Aktiviteterna som genomförts med stöd av bidraget har involverat 
flertalet föreningar och organisationer i tätorten. Se bilaga av redovisning av 
tätortsbidraget för verksamhetsår 2019. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-25, § 147, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

14 (44) 



H'"ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

följande beslut: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

1. Redovisningarna för 2019 års Tätorts bidrag godkänns för Bjärnum, 
Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö. 

2. Godkända redovisningar ligger som underlag till förskottsutbetalning för 
verksamhetsåret 2020. 

Sänt till: 
Bjärnums GOIF 
Hästhults Allmänna Idrottsklubb 
Hästveda Intresseförening 
Sösdala Alliansen 
Tyringe Byalag 
Vinslövs Alliansen 
Vittsjögruppen 
Ekonomiavdelning 
Tillväxtavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering ~

1 l{J tw 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

§ 227 

Motion om central bemanningsenhet för alla 
kommunala verksamheter 
Dnr: KLK 2019/542 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Motionen anses besvarad under förutsättning att kommunfullmäktige fattar följande 
beslut: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag på hur 
framtida optimerad bemanning ska organiseras. Underlaget ska belysa för
och nackdelar med en gemensam bemanningsfunktion för hela kommunen 
men också alternativ med separata bemanningsfunktioner för de större 
förvaltningarna. Underlaget ska innehålla nulägesanalys, beskrivning av 1-3 
framtida scenarier, ekonomisk beräkning av effektiviseringspotential, 
finansieringsmodell, konsekvensbeskrivning, förslag på implementering, 
ansvarsfördelning mellan olika roller samt slutsatser och rekommendationer. 
Beslutsunderlaget ska presenteras för kommunstyrelsen senast 2021-09-30. 

2. Kommunledningsförvaltningen tillförs 400 000 kronor år 2021 för att 
genomföra uppdraget. 

3. Finansieringen sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader 2021. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att motionen ska anses bifallen istället för besvarad men 
har i övrigt inget att invända mot beslutspunkterna. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

Robin Gustavsson (KD), Lena Svensson (C) och Joachim Fors (S) yrkar bifall till 
personalutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer personalutskottets förslag till beslut mot Hanna Nilssons 
yrkande och finner personalutskottets förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Motion gällande central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter har 
inkommit från Sverigedemokraterna. De yrkar att en central bemanningsenhet 
inrättas för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden i startskedet. 
Därefter att de övriga kommunala verksamheternas bemanningsarbete efterhand 
överförs och integreras i bemanningsenheten. 

Motionen har varit på remiss för yttrande i omsorgs-, barn- och utbildnings- och 
tekniska nämnden och samtliga nämnder ställer sig positiva men anser att frågan 
behöver utredas vidare innan beslut i enlighet med yrkandet kan fattas. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2020-11-13, § 49, kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

Motionen anses besvarad under förutsättning att kommunfullmäktige fattar 
följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag på hur 
framtida optimerad bemanning ska organiseras. Underlaget ska belysa för 
och nackdelar med en gemensam bemanningsfunktion för hela kommunen 
men också alternativ med separata bemanningsfunktioner för de större 
förvaltningarna. Underlaget ska innehålla nulägesanalys, beskrivning av 1-3 
framtida scenarier, ekonomisk beräkning av effektiviseringspotential, 
finansieringsmodell, konsekvensbeskrivning, förslag på implementering, 
ansvarsfördelning mellan olika roller samt slutsatser och 
rekommendationer. Beslutsunderlaget ska presenteras för kommunstyrelsen 
senast 2021-09-30. 

2. Kommunledningsförvaltningen tillförs 400 tkr år 2021 för att genomföra 
uppdraget. 

3. Finansieringen sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader 2021. 

Kommunstyrelsen 

J"steriog 6 {YJ Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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Joachim Fors (S) yrkar att förslag till beslut ändras enligt följande: 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 

Motionen anses besvarad under förutsättning att kommunfullmäktige fattar 
följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag på hur 
framtida optimerad bemanning ska organiseras . Underlaget ska belysa för 
och nackdelar med en gemensam bemanningsfunktion för hela kommunen 
men också alternativ med separata bemanningsfunktioner för de större 
förvaltningarna. Underlaget ska innehålla nulägesanalys, beskrivning av 1-3 
framtida scenarier, ekonomisk beräkning av effektiviseringspotential, 
finansieringsmodell, konsekvensbeskrivning, förslag på implementering, 
ansvarsfördelning mellan olika roller samt slutsatser och 
rekommendationer. Beslutsunderlaget ska presenteras för kommunstyrelsen 
senast 2021-09-30. 

2. Kommunledningsförvaltningen tillförs 400 tkr år 2021 för att genomföra 
uppdraget. 

3. Finansieringen sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader 2021. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till förslaget jämte Joachim Fors (S) ändringsförslag. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Personalutskottet 
Kommunstyrelsen 
Kommun direktör 
Omsorgsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Josteciog "- J 
\~ ~w 

Utdraget bestyrkes 
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Ansökan om extra investeringsmedel för ombyggnad 
av lokaler på Jacobsskolan 
Dnr: KLF 2020/1153 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Arbetsmarknadsnämndens begäran om anslag på 500 000 kronor år 2021 avseende 
en mindre ombyggnad på Jacobsskolan i de lokaler som Yrkeshögskolan Syd 
disponerar hänvisas till att arbetsmarknadsnämnden får ta upp behovet i sin 
kommande lokalbehovsplan. Därefter får budgetberedningen inför 2022 ta ställning 
till behovet, som kommer att vägas mot övriga behov inom kommunen. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Y rkeshögskolan Syd bedriver verksamhet i lokaler på J acobsskolan. I lokalerna finns 
ett utrymme som inrymmer lärararbetsplatser och en kontorsplats. Det finns även 
en undervisningssal. Den positiva utveckling som Yrkeshögskolan Syd genomgått 
har gjort att dessa utrymmen inte längre kan erbjuda en acceptabel arbetsmiljö för 
personal och externa utbildare. Inte heller studiemiljön är tillfyllest för de 
studerande. 

Lärararbetsrum och kontor 

Lärararbetsrummet som även inrymmer en kontorsplats för administrativ personal 
är på 42 kvm. På denna yta arbetar sex heltidsanställda. Det är lärare och en 
administrativ personal. Detta innebär 7 kvm per anställd. Även externa utbildare 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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som undervisar behöver utnyttja utrymmet eftersom dessa saknar eget utrymme. 
Men för dem finns ingen plats för skrivbord. Det är också en ständig trafik av 
studerande som kommer in för att uträtta olika ärenden, eftersom Y rkeshögskolan 
Syd inte har någon expedition. Några arbetar med hörselkåpor för att de ska få 

möjlighet att koncentrera sig på arbetet. Det saknas också ett samtalsrum. Man 
försöker då använda det gemensamma fikarummet, vilket inte är lätt när lärare och 
externa utbildare vill fika samtidigt. Denna situation, med så många individer på så 
liten yta, ger en dålig arbetsmiljö som inte är acceptabel. Det behövs därför 
ytterligare ett lärararbetsrum för att förbättra arbetsmiljön. 

Undervisningssalar 

I undervisningssalen undervisas vanligtvis två grupper samtidigt. Det är inte en 
optimal undervisningssituation eftersom grupperna stör varandra under lektionerna. 
Utrymmet behöver därför delas av så att två undervisningssalar skapas om vardera 
100 kvm. 

Bedömd kostnad för lärararbetsplatser och lärosalar 

Tekniska förvaltningen har gjort en kostnadsberäkning enligt nedan. Arbetena 
kommer att genomföras via kommunens entreprenörsramavtal och kommer att 
kostnadsregleras på löpande räkning. Beräknad ombyggnadstid är tre veckor. 
Kostnad för byggnation av rum för lärararbetsplatser inom lokaler i byggnad G på 
Jacobsskolan bedöms till 100 tkr. 

Åtgärder: 
• Nya väggar, målningsbehandling, ljudklass C 

• Glasparti/ glasad dörr ut mot sal 

• Befintlig golvbeläggning behålls, kompletteras med plastsockel och ny vägg 

• Nytt ljudabsorberande undertak 

• Ny belysning, styrning av belysning 

• Komplettering av vägguttag 

• Anpassning av ventilation för max 4 personer 

Kostnad för att ombyggnad till 2 rum för lärosalar inom lokaler i byggnad G 
på J acobsskolan bedöms till 400 tkr. 
Åtgärder: 

• Nya väggar, målningsbehandling, ljudklass C 

• Glasparti/ glasade dörrar ut mot sal 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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• Befintlig golvbeläggning behålls, kompletteras med plastsockel och ny vägg 

• Anpassning befintligt ljudabsorberande undertak 

• Anpassning befintlig belysning, ny styrning av belysning 

• Anpassning av ventilation för max 35 personer per lärosal 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Lärarna får en bättre arbetsmiljö. Undervisningslokalerna kan utnyttjas på ett bättre 
sätt med mindre störningar för eleverna. 

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringsutgiften beräknas till totalt 500 000 kronor avseende en mindre 
ombyggnad på J acobsskolan i de lokaler som Y rkeshögskolan Syd disponerar. 
E konomiavdelningen föreslår att arbetsmarknadsnämnden tar upp behovet i sin 
kommande lokalbehovsplan. Därefter tar budgetberedningen ställning till äskandet 
där behovet får vägas mot övriga behov inom kommunen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-25, § 148, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Arbetsmarknadsnämndens begäran om anslag på 500 000 kr år 2021 avseende en 
mindre ombyggnad på J acobsskolan i de lokaler som Y rkeshögskolan Syd 
disponerar hänvisas till att arbetsmarknadsnämnden får ta upp behovet i sin 
kommande lokalbehovsplan. Därefter får budgetberedningen inför 2022 ta ställning 
till behovet, som kommer att vägas mot övriga behov inom kommunen. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 229 

Begäran om budgetanslag för driftkostnader i 
sam band med branden på Fyrklövern förskolan i 
Hässleholm 
Dnr: KLF 2020/1219 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Tekniska nämndens driftbudget tillförs 1 390 000 kronor år 2020 som 
kompensation för att täcka ökade driftkostnader med anledning av branden 
på Fyrklöverns förskola i Hässleholm. 

2. Barn- och utbildningsnämndens driftbudget tillförs 32 000 kronor år 2020 
som kompensation för att täcka ökade driftkostnader med anledning av 
branden på Fyrklöverns förskola i Hässleholm. 

3. De ökade driftkostnaderna på totalt 1 774 000 kronor finansieras från 
försäkringsåterbäringen som Hässleholms kommun erhållit från 
Kommunassurans Syd avseende branden på Fyrklöverns förskola, 
Trebackalånggatan 35 i Hässleholm. 

4. Tekniska nämndens äskande för år 2021 på 352 000 kronor hanteras genom 
att tekniska förvaltningen bokför 352 000 kronor av försäkringsersättningen 
som ett inkomstförskott till bokslut 2020. Det innebär att tekniska 
nämndens ökade driftkostnader år 2021 hanteras genom det uppbokade 
inkomstförskottet. 

Beskrivning av ärendet 

Investeringsbudget för återuppbyggnad av Fyrklöverns förskola beslutades av 
kommunfullmäktige den 8 juni 2020-06-08, § 81. Investeringsanslaget på 8,865 
mnkr omfattade kostnader för återuppbyggnad av kök och personalutrymmen. 
Rubricerat ärende omfattar kompensation för ökade driftkostnader till följd av 
branden på totalt 1 774 tkr. Försäkringsersättning har erhållits både för investerings
och driftskostnaderna vilken har intäktsförts på finansförvaltningen. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-25, § 149, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Tekniska nämndens driftbudget tillförs 1 390 000 kronor år 2020 som 
kompensation för att täcka ökade driftkostnader med anledning av branden 
på Fyrklöverns förskola i Hässleholm. 

2. Barn- och utbildningsnämndens driftbudget tillförs 32 000 kronor år 2020 
som kompensation för att täcka ökade driftkostnader med anledning av 
branden på Fyrklöverns förskola i Hässleholm. 

3. De ökade driftkostnaderna på totalt 1 774 000 kronor finansieras från 
försäkringsåterbäringen som Hässleholms kommun erhållit från 
Kommunassurans Syd avseende branden på Fyrklöverns förskola, 
Trebackalånggatan 35 i Hässleholm. 

4. Tekniska nämndens äskande för år 2021 på 352 000 kronor hanteras genom 
att tekniska förvaltningen bokför 352 000 kronor av försäkringsersättningen 
som ett inkomstförskott till bokslut 2020. Det innebär att tekniska 
nämndens ökade driftkostnader år 2021 hanteras genom det uppbokade 
inkomstförskottet. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Begäran om tilläggsbudget till ombyggnad av 
Västerskolans kök 
Dnr: KLF 2020/1220 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 1 735 000 kronor år 2021 för 
att täcka det ökade investeringsbehovet avseende renovering av 
Västerskolans kök. 

2. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
investeringar 2021. Investeringarna ska vara anslagstyp 1. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Inkomna anbud för ombyggnad av Västerskolans kök har utvärderats och lägsta 
inkomna anbudssumma uppgår till 4 988 000 kronor. Byggherrekostnader 
tillkommer vilket medför att den totala kostnaden kommer att uppgå till 6 235 000 
kronor. Tilldelad investerings budget för år 2020 uppgår till 4 500 000 kronor vilket 
innebär att projektbudgeten kommer att överskridas med 1 735 000 kronor. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-25, § 150, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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1. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 1 735 000 kronor år 2021 för 
att täcka det ökade investeringsbehovet avseende renovering av 
Västerskolans kök. 

2. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
investeringar 2021. Investeringarna ska vara anslagstyp 1. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

Intern kontrollplan år 2021 för 
kommunledningsförvaltningen 
Dnr: KLF 2020/1269 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan för kommunledningsförvaltningen 
för år 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 28 september 2015 antagit "Regler för intern kontroll 
i Hässleholms kommun". Syfte och mål med den interna kontrollen är: 

• Verksamhetens prestationer och kvalitet ska uppfylla de mål som fastställts 

• Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt 

• Politiker och personal ska skyddas från oberättigade misstankar 

• Fattade beslut ska verkställas och följas upp 

• Kommunens räkenskaper ska vara rättvisande 

• Kommunens tillgångar ska tryggas och förluster minimeras 

• Lagar, förordningar, föreskrifter och avtal ska efterlevas 

Varje avdelning ansvarar för sin interna kontroll och har utifrån väsentlighet och 
risk föreslagit kontrollmoment för sin verksamhet. Kontrollen utförs i vissa fall av den 
avdelning/ enhet som har expertis på området. 

Ekonomiska konsekvenser 

Med intern kontroll avses de insatser som görs för att säkerställa att planering, 
genomförande, rapportering, uppföljning och utvärdering inom 
kommunledningsförvaltningen fungerar tillfredsställande. Enligt kommunens regler 
fastställer nämnder och styrelsen årligen en plan för vad som ska granskas och 
därefter en rapport över utförda kontroller. Planen för intern kontroll och 
rapporten av utförda kontroller rapporteras årligen till kommunstyrelsen och 
rev1s10nen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-25, § 151, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Godkänna intern kontrollplan för kommunledningsförvaltningen för år 2021. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Korn munstyrelsen 

J"steriog 6 iw Utdraget bestyrkes 
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Granskningsrapport för intern kontroll år 2020 för 
kommunledningsförvaltningen 
Dnr: KLF 2020/1270 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner granskningsrapport för intern kontroll år 2020 för 
kommunlednings förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglerna för intern kontroll ska nämnderna lämna en granskningsrapport om det 
interna kontrollarbetet från föregående år senast i samband med att verksamhets
berättelsen lämnas in. Granskningsrapporten ska enligt kommunens regler för intern 
kontroll innehålla en sammanfattning av nämndens interna kontrollarbete, vilken ru-
tin/ poliry/ !)!Slem kontrollmomentet avser, själva kontrollmomentet, beskrivning av hur ut
fa"randet av respektive kontrollmoment har gått till, resultat av respektive kontrollmo
ment samt eventuella åtgärder som nämnden avser att vidta och tidplan för åtgärd. Det 
ska framgå om respektive kontrollmoment ska med i nästa års interna kontroll-plan 
eller inte. 

Granskningsrapport för intern kontroll år 2020 för kommunledningsförvaltningen 
avrapporteras i bifogat material. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-25, § 152, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Godkänna granskningsrapport för intern kontroll år 2020 för 
kommunlednings förvaltningen. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Joste,i,g r/J tw Utdraget bestyrkes 
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§ 233 

Nya kommunikationsriktlinjer 
Dnr: KLF 2020/1053 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen antar det nya förslaget på "Riktlinjer för kontakt med 
medier". 

2. Kommunstyrelsen antar det nya förslaget på "Riktlinjer för sociala medier". 

3. Kommunstyrelsen antar det nya förslaget på "Kriskommunikationsplan". 

4. Kommunstyrelsen antar förslaget på "Riktlinjer för kommunens 
webbplatser". 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Riktlinjerna sätter ramarna för mediekontakter, sociala medier, kriskommunikation 
och webbplatser i Hässleholms kommun. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-25, § 153, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen antar det nya förslaget på "Riktlinjer för kontakt med 
medier". 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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2. Kommunstyrelsen antar det nya förslaget på "Riktlinjer för sociala medier". 

3. Kommunstyrelsen antar det nya förslaget på "Kriskommunikationsplan". 

4. Kommunstyrelsen antar förslaget på "Riktlinjer för kommunens 
webbplatser". 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
De kommunala bolagen (endast beslutspunkt 3, Kriskommunikationsplan) 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Motion - Öppna upp Första Avenyen för biltrafik igen 
Dnr: KLK 2018/384 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig och lämnar en skriftlig motivering 
undertecknad Hanna Nilsson (SD) med följande lydelse: 

"Sedan omgestaltningen av centrum gjordes har flera butiker fått stänga igen och 
flera har fått många farre kunder på det i motionen nämnda stråket vid första 
avenyen. Sverigedemokraterna vill i sin motion att man åter öppnar upp första 
avenyen för biltrafik i gångfart med parkerings fickor som innan omgestaltningen. Vi 
menar att denna förändring kan göras utan att det påverkar ombyggnaden som 
gjorts speciellt mycket. Vi tror att detta enbart hade varit en förbättring för 
Hässleholms centrum och kan inte se några som helst negativa konsekvenser med 
nämnda förändring. Sverigedemokraterna kommer fortsätta jobba för ett tillgängligt 
centrum som är tillgängligt för alla former utav transportmedel, inte bara fotgängare 
och cyklister. 

På grund av detta yrkade Sverigedemokraterna bifall till motionen, då vårt yrkande 
ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet." 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Hanna Nilssons yrkande röstar nej." 

10 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

Kommunstyrelsen 

Joste,ia~ ~ Utdraget bestyrkes 
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Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Björn Widmark (FV), 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). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifall arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Patrik Jöns son och Ulf Berggren, båda Sverigedemokraterna, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

1) Att Första Avenyn öppnas upp för biltrafik i gångfart mellan Järnvägsgatan och 
Frykholmsgatan. 

2) Att arbetet med detta sker skyndsamt. 

3) Att arbetet ska vara färdigt senast 2019-06-30. 

Som grund för sina yrkanden anför motionärerna följande. De börjar nu se effek
terna av trafikomläggningen i centrum. Järnvägsgatan som blivit enkelriktad har 
skapat stor förvirring bland såväl kommuninvånare som besökare utifrån. Järnvägs
stationens huvudingång som varit naturlig passage för tågpassagerare så länge 
Hässleholm funnits är numera svåråtkomlig för bilburna passagerare. Bilar får inte 
längre stanna för att släppa av och på passagerare. Även affärsidkare i centrum har 
fått problem. Det går inte längre att parkera på Första Avenyn för att besöka någon 
av de butiker som finns där. Vägen är helt stängd för biltrafik, något de motsatt sig 
från början. De vill underlätta för affärsidkare samt besökare genom att återöppna 
Första Avenyn för biltrafik från Järnvägsgatan upp till Fryksholmsgatan. Denna 
biltrafik ska ske i gångfart och parkerings fickor skall skapas utmed Avenyn. 
Lösningen hade gjort tillvaron betydligt lättare för både butiksägare och besökare 
utifrån. Men även för rörelsehindrade personer som idag har svårt att ta sig med bil 
till centrala Hässleholm. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som i beslut den 18 december 
2018, § 116, föreslog att motionens förslag skulle avslås. 

Efter önskemål från kommunledningsförvaltningen om uppgifter om beräknad 
kostnad för de önskade åtgärderna har ärendet varit föremål för ytterligare beslut i 
tekniska nämnden den 24 september 2020, § 76. Nämnden beslutade åter att föreslå 
att motionen ska avslås. Av i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse framgår följande 
vad gäller kostnaden. "Föreslagen åtgärd och ombyggnation av Första avenyn skulle 
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innebära en gedigen kostnad, förutom att kostnaden för ombyggnationen första 
gången som uppskattas till cirka 20 miljoner kronor. Ny projektering uppskattas till 
300 tkr och ombyggnad till 1500 kr/m2". 

Bedömning 
Att riva upp den omgestaltning som redan skett av ifrågavarande gatusträcka skulle 
innebära en omfattande kapitalförstöring. Detta förhållande sammantaget med de 
ytterligare kostnader som skulle uppstå på grund av ombyggnaden gör att kommun
ledningsförvaltningen bedömer att den inte bör genomföras. Motionen bör således 
avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-25, § 155, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligen. 

Sedan omgestaltningen av centrum gjordes har flera butiker fått stänga igen och 
flera har fått många farre kunder på det i motionen nämnda stråket vid första 
avenyen. Sverigedemokraterna vill i sin motion att man åter öppnar upp första 
avenyen för biltrafik i gångfart med parkeringsfickor som innan omgestaltningen. 
Vi menar att denna förändring kan göras utan att det påverkar ombyggnaden som 
gjorts speciellt mycket. Vi tror att detta enbart hade varit en förbättring för 
Hässleholms centrum och kan inte se några som helst negativa konsekvenser med 
nämnda förändring. Sverigedemokraterna kommer fortsätta jobba för ett tillgängligt 
centrum som är tillgängligt för alla former utav transportmedel, inte bara fotgängare 
och cyklister. 

På grund av detta yrkade Sverigedemokraterna bifall till motionen, då vårt yrkande 
ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 
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Motion om att inrätta en fritidsbank 
Dnr: KLF 2020/505 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen på så sätt att 
kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram en finansierings- och 
organiseringsmodell för fritidsbanken samt lämna förslag till placering. I modellen 
ska beaktas möjligheterna till samordning med annan kommunal verksamhet och 
lokalisering. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast den 1 september 
2021. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Anna Wallentheim och Connie Asterman, båda Socialdemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar att fullmäktige beslutar att uppdra åt 
Kultur- och Fritidsnämnden att inrätta en fritids bank. Som grund för yrkandet har 
de anfört följande. 

I förråd, garage och vindsutrymmen runt om i Sverige finns det mängder av sport
och fritidsutrustning som sällan eller aldrig används. Det kan vara skridskor som 
blivit urväxta, skidor som är för korta eller fotbollsskor som spelat sin sista match. 

I vår kommun, precis som i hela landet, finns såklart mängder av sport- och 
friluftsutrustning som inte längre används, utan bara samlar damm. För den som vill 
prova på nya idrotter och friluftsaktiviteter, eller bara vill utöva aktiviteten vid 
enstaka tillfallen, kan det bli en kostsam historia att köpa utrustning. Då är det 
bättre att låna först, både för plånboken och miljön. 

Fritidsbanken är en organisation som tacksamt tar emot all utrustning och lånar ut 
den gratis till andra personer. Fritidsbanken har, sedan starten 2013, samlat in 
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utrustning från privatpersoner, föreningar och företag och lånar ut den gratis, precis 
som ett bibliotek, i upp till 14 dagar. Erfarenheten visar att man genom Fritids 
banken når nya målgrupper som tidigare inte har engagerat sig i föreningsverk
samhet och att man, genom att prova olika aktiviteter, kan slussa låntagare vidare till 
organiserad idrott och friluftsorganisationer. Lokala huvudmän som vill driva en 
fritids bank blir medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och får 
därigenom rätten att bruka varumärket. 

På Fritidsbanken kan man låna allt från en komplett slalomutrustning till 
innebandyklubbor och tremanstält. Vad som finns i sortimentet skiljer sig från ort 
till ort och beror på vad de har fått in. Alla får låna och allt är gratis. Utrustningen är 
begagnad, men oftast i väldigt fint skick. Lånetiden är 14 dagar och tanken är att 
man enkelt ska kunna prova på olika fritidsaktiviteter utan att det kostar något. 

Det främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för 
friluftsliv. En Fritids bank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk 
utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor 
resurs för skolan i samband med frilufts- och temadagar och den är också en bra 
plats för arbetsträning och en tillgång för turismen. 

Vi anser därför att Hässleholms kommun bör inrätta en fritids bank. Det innebär en 
satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir dessutom ett verktyg i 
arbetet med Agenda 2030. 

Kostnaden som främst omfattar lokalhyra, drift och anställd platsansvarig, kan 
exempelvis delas mellan flera förvaltningar eller finansieras från centralt håll. Den 
nya Fritidsbanken bör organiseras under Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som den 28 maj 2020, § 36, 
fattat följande beslut. 

Godkänna förvaltningens skrivelse och ställa sig positiv till konceptet Fritidsbank. 

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge kultur- och ger 
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en finansierings- och organiseringsmodell samt 
lämna förslag till placering. 

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att motionen kan bifallas på det sätt 
kultur- och fritidsnämnden föreslår. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-25, § 159, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen på så sätt att kultur- och 
fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram en finansierings- och organiseringsmodell 
för fritidsbanken samt lämna förslag till placering. I modellen ska beaktas 
möjligheterna till samordning med annan kommunal verksamhet och lokalisering. 
Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast den 1 september 2021. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 236 

Genomlysning av socialnämndens verksamhet och 
ekonomi 
Dnr: KLF 2020/786 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

2. De synpunkter som framkommit i Public Partners redovisning tillförs och 
beaktas i tillämpliga delar i kommunens pågående projekt "Ny styrmodell i 
Hässleholms kommun". 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 juni 2020, § 90, "att uppdra åt 
kommundirektören att genomföra en genomlysning av socialnämndens verksamhet 
och ekonomi kopplat framförallt till områdena barn och unga, försörjningsstöd 
samt bostäder. Genomlysningen ska utföras av en oberoende extern part och 
innehålla förslag på åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade 
budgeten. Redovisning ska ske på kommunstyrelsens sammanträde den 30 
september 2020". Genomlysningen har utförts av Public Partner som gav en 
muntlig redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 september. Efter 
den muntliga redovisningen uppstod en fråga kring hur kostnaderna enligt Kolada 
kunnat sjunka med unge far 20 % från år 2018 till 2019. Förklaringen till detta är att 
standardkostnadsmodellen för IFO ändrades inför 2019, vilket innebär att för 
uträkningen av referenskostnaden har andra parametrar använts 2019 än 2018. Det i 
sin tur betyder att i den nya modellen har det blivit så att man ser Hässleholms 
struktur som mer negativ än tidigare och det har gjort att referenskostnaden som 
man jämför vår nettokostnad med har ökat betydligt från 3 686 kr/invånare till 
4 358 kr/invånare, medan våra nettokostnader har minskat från 3 860 kr till 3 360 
kr/inv. 
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Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-25, § 160, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

2. De synpunkter som framkommit i Public Partners redovisning tillförs och 
beaktas i tillämpliga delar i kommunens pågående projekt "Ny styrmodell i 
Hässleholms kommun". 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektören - uppdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 237 

Extra julgåva till kommunens samtliga anställda 
Dnr: KLF 2020/1321 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Anställda i kommunen får i år en extra julgåva i form av 
"Hässleholmsvaluta" om 250 kronor per person. 

2. Tillföra budgetmedel år 2020 till kommunens förvaltningar på sammanlagt 
1,515 miljoner kronor att använda till extra julgåva till anställda inom 
Hässleholms kommuns förvaltningar. Fördelning av medel till förvaltningar 
enligt följande: 

arbetsmarknadsförvaltningen - 82 500 kronor 
barn- och utbildningsförvaltningen - 575 000 kronor 
kultur- och fritidsförvaltningen - 27 500 kronor 
kommunlednings förvaltningen - 7 5 000 kronor 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen - 19 000 kronor 
omsorgsförvaltningen - 625 000 kr 
socialförvaltningen - 42 250 kr 
tekniska förvaltningen - 68 7 50 kronor 

11. Finansiering sker genom att omdisponera 1,515 miljoner kronor från 
finansförvaltningens anslag för kostnadsökningar 2020. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Joachim Fors (S) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till liggande förslag 
till beslut. 
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Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra 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 Björn Widmarks yrkande röstar nej." 

12 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Lena 
Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Ola Lindahl (S), Henrik Backlund (S), Lena 
Svensson (C), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Björn Widmark (FV). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Spridningen av Coronaviruset (Covid-19) har gett stora effekter i samhället som 
helhet liksom i vår kommun. Inom näringslivet har särskilt besöks- och mötes
näringarna som handel, service och restauranger drabbats hårt inte minst 
ekonomiskt. Flera handelsföretag rapporterar om kraftigt minskade intäkter efter en 
förhållandevis god situation i början av hösten. Hässleholmsvaluta är ett lokalt 
initiativ för att för att stödja den lokala handeln i Hässleholms Kommun. Konceptet 
riktar sig till verksamheter i hela Hässleholms Kommun. För att lokalt kraftsamla i 
denna tids utmaningar föreslås, enligt uppdrag från kommunstyrelsens 
arbetsutskott, att anställda i kommunen får i år en extra julgåva i form av 
"Hässleholmsvaluta" om 250 kronor per person. Finansiering sker genom 
överförande av budgetmedel till respektive förvaltning. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 
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Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Samtliga förvaltningar 

Kommunstyrelsen 
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Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av 
säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksam heten 
Dnr: KLF 2020/1348 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar 
och bolag utreda förutsättningarna för installation av säkra lösningar för 
laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten. 

2. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30 att anta kommunstyrelsens 
budgetförslag för Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022-
2023. I kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30 fanns tre utredningsuppdrag som 
ska redovisas i kommunstyrelsen redan den 31 mars 2021. Ett av dessa 
utredningsuppdrag var att: 

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. 

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut föreslås att kommundirektören får i 
uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag utreda och 
återkomma till kommunstyrelsen med de underlag som krävs för att vidare hantera 
aktuellt beslut. 

Sänt till: 
Kommundirektören - uppdrag 

Kommunstyrelsen 
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Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för 
brandskydd i kommunens samtliga särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1349 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar 
och bolag ta fram beräkningsunderlag för brandskydd i kommunens 
samtliga särskilda boenden. 

2. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30 att anta kommunstyrelsens 
budgetförslag för Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022-
2023. I kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30 fanns tre utredningsuppdrag som 
ska redovisas i kommunstyrelsen redan den 31 mars 2021. Ett av dessa 
utredningsuppdrag var att 

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. 

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut föreslås att kommundirektören får i 
uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag utreda och 
återkomma till kommunstyrelsen med de underlag som krävs för att vidare hantera 
aktuellt beslut. 

Sänt till: 
Kommundirektören - uppdrag 

Kommunstyrelsen 
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Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av 
kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga 
särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1350 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar 
och bolag utreda förutsättningarna för installation av kylsystem/kylaggregat 
i kommunens samtliga särskilda boenden. 

2. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30 att anta kommunstyrelsens 
budgetförslag för Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022-
2023. I kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30 fanns tre utredningsuppdrag som 
ska redovisas i kommunstyrelsen redan den 31 mars 2021. Ett av dessa 
utredningsuppdrag var att: 

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. 

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut föreslås att kommundirektören får i 
uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag utreda och 
återkomma till kommunstyrelsen med de underlag som krävs för att vidare hantera 
aktuellt beslut. 

Sänt till: 
Kommundirektören - uppdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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