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Irene Nilsson (S) 
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Stefan Larsson, Douglas Roth, Christer Caesar, Thomas Haralds son, Jens 
Lindholm, Susanne Lottsfeldt, Jonas Klein, Dolores Öhman, Johan Hammarqvist. 
Kommundirektör Bengt-Arne Persson, kanslichef/bitr. förvaltnings chef Jan-Ole 
Engkvist, kommunjurist Magnus Gjerstad, fastighetsstrateg Predrag Amanovic, 
nämndsekreterare Angela Samarzija, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Lena Wallentheim ~i-2_C)i22.-.2~ 
Ulf Berggren § 2J 

Kommunledningsförvaltningen, 2020-02- 11 

§ 1-23 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 
Lena Wallentheim (S) .§,§l -.2..C\li-2..'.) 
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Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2021-02-03 

2021-02- i 2.., 

2021- 0'.'.:>-0'8 

Kommunlednings förvaltningen 

~~~3;;,ij~-- ~ ·············· 
2021-0 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

H ·· ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 1 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Ballingslövs § 2 
Med borgarh usfören i ng 

Anmälan av delegationsbeslut § 3 

övriga anmälningar § 4 

Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun § 5 

Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun § 6 

Verksamhetsplan och internbudget 2021 för § 7 
kommunledningsförvaltningen 

Kapacitetsredovisning gällande barn- och utbildningsnämndens § 8 
samtliga lokaler 

Taxa för utnyttjande av Hässleholms kommuns industrispår § 9 

Avgifter för rengöring och brandskyddskontroll § 10 

Förändrad tidpunkt för fastställande av Strategisk plan med budget § 11 
2022 och flerårsplan 2023-2024 

Begäran om budgetanslag för ökade driftskostnader och § 12 
investeringsutgifter med anledn ing av branden på Godsmagasinet i 
Hässleholm 

Delegering av tolkning och tillämpning av bestämmelser om § 13 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda med mera 

Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan § 14 

Granskning av arbetet med personal- och kompetensförsörjning § 15 
samt sjukfrånvaro inom omsorgsförvaltningen 

Ändring av blankett för redovisning av partistöd § 16 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 2020 § 17 

Motion om "lntegrationsplikt" § 18 

Kommunstyrelsen 

J"''''"' 6 i\lJ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Motion om "tvålärarsystem" § 19 

Motion om att utveckla stadsbilden genom placering av järnvägsvagn § 20 
med servering vid Stortorget 

Motion om att avveckla ägandet i Kristianstad Airport § 21 

Motion om att "införa Ängelholmsmodellen, Aktivitet Förebygger" § 22 

Utredning om Markan/Ungdomens hus § 23 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

6~ 
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H ·· ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsam arbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om föregående styrelsemöte 
2020-12-10. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Ballingslövs 
Med borgarh usfören i ng 
Dnr: KLF 2020/1409 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Valet av ny ledamot bordläggs. 

Beskrivning av ärendet 

Malin Fransson (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i Ballingslövs 
Medborgarhusförening. Avsägelsen ska beviljas och ny ledamot utses. 

Ingen nominering har inkommit. 

Sänt till: 
Ballingslövs Medborgarhusförening 
Troman 
Personalavdelningen 
Malin Fransson 

Kommunstyrelsen 

Josteriog ~ t\'J Utdraget bestyrkes 
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H""ssleholm 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

RTJ 2020/24-1 
Räddningstjänsten - Delegations beslut avseende tillsyn och förelägganden enligt 
LSO /LBE, sotningar samt brandskyddskontroller under november 2020. 

RTJ 2021/1-1 
Räddningstjänsten - Delegationsbeslut avseende tillsyn och förelägganden enligt 
LSO /LBE, sotningar samt brandskyddskontroller under november 2020. 

KLF 2021/1-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegationsbeslut avseende anställningar under 
december månad 2020. 

KLF 2020/6-1 
Upphandlingsenheten- Beslut fattade av upphandlingschefen under perioden 
2020-01-01-2020-12-31. Delegationsbeslut 2020 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§4 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2020-86 
Cliens kapitalförvaltning- Totalrapport för Hässleholms kommuns 
kapitalförvaltning per den 31 oktober 2020. 

KLF 2020-87 
Cliens kapitalförvaltning- Totalrapport för Hässleholms kommuns 
kapitalförvaltning per den 30 november 2020. 

KLF 2020/1406-1 
K.KiI<:. 2020 - Rapport med Hässleholms kommuns resultat i den årlig mätningen 
av servicenivån avseende svenska kommuners hantering av telefoni- och e
postkontakter. 

KLF 2020/1440-1 
Barn- och utbildningsnämnden - Redovisning av utredning om fritidshemmets 
lokaler på Linneskolan. 

KLF 2020/1442-1 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) - SKR har den 18 december 2020 
beslutat om Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022. 

KLF 2020/1441-1 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) - SKR har den 18 december 2020 
beslutat om Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om Välfardsteknik med de äldre i fokus 2021. 

Kommunstyrelsen 

Justering ~ 

~-j 

Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

KLF 2020/1435-1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

Skrivelse till kommunstyrelsen från Svenska Ridsportförbundet om att regeringens 
skärpta restriktioner med anledning av spridningen av covid-19 är ett hot mot 
hästvälfården. 

KLF 2020 /1439-1 
Hässleholms Företagsgrupp- Skrivelse angående vägporten på Norra 
Kringelvägen. 

KLF 2021/11-1 
Svenska Covidföreningen - Öppet brev till kommunstyrelsen med anledning av 
barn och ungdomars situation i skolan. 

KLF 2021/37-1 
Upprop för det svenska landskapet - Skrivelse angående planer för 
vindkraftsutbyggnad. 

KLF 2021/9-1 
Bräcke diakoni - Viktig information om barn med funktionsnedsättning 

Protokoll 
Förvaltningssamverkan kommunledningsförvaltningen 2020-11-19 
Förvaltningssamverkan kommunledningsförvaltningen 2021-01-22 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2020-12-09 
Hässleholms Industribyggnads AB styrelsemöte 2020-10-22 
Hässleholms Industribyggnads AB styrelsemöte 2020-12-08 
Hässlehem AB styrelsemöte 2020-12-10 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

H · ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§5 

Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/272 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Föreliggande förslag till "Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun" 
antas med de ändringar i form av tillägg som framgår nedan. 

2. Kulturmiljöstrategier genomförs i den mån och takt som är möjlig i 
förhållande till de ekonomiska resurserna i budgeten. 

3. Texten i vänsterkolumnerna i strategierna ska ändras från "kommunen ska 
verka för att" till "kommunen kan verka för att". 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter och Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet 
att bifalla punkten 3. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) medges lämna bifogad protokollsanteckning. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på punkten 3 i arbetsutskottets förslag till beslut. 

Lena Svensson (C) instämmer i Lena Wallentheims avslagsyrkande och yrkar bifall 
till övriga två punkter. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om punkterna 1 och 2 kan bifallas och 
finner dem bifallna. Han ställer därefter punkt 3 under proposition och finner den 
bifallen. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

H ·· ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Dåvarande byggnadsnämnden beslutade den 10 april 2018 (§ 69a) att uppdra åt 
dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta ett förslag till 
"Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun". Förslaget var på remiss mellan 
den 28 november 2019 och den 2 januari 2020. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och kommenterats i remissredogörelse. Remissvaren har föranlett 
vissa ändringar av förslaget. Miljö- och stads byggnadsnämnden har efter vissa 
ytterligare ändringar beslutat att den 26 februari 2020, § 24, godkänna förslaget och 
skicka det vidare till kommunfullmäktige för godkännande. 

Den 2 september 2020, § 144, beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet 
till arbetsutskottet för omarbetning av förslaget och införandet av en 
sammanfattning. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att följande tillägg bör göras. 

Sidan 7 Vision flir kulturmifän i Hässleholms kommun: 

Nytt stycke med placering efter stycket som börjar "Järnvägen som en gång l:Jggde 
Hässleholm': 
"Den nya järnvägen som byggs kommer att flyta fram genom landskapet, väl 
anpassad till topografi, landskap och bebyggelse - allt för att minska barriäreffek
ten". 

Nytt stycke placerat omedelbart före det blåmarkerade stycket: 
"Hovdala har utvecklats till bygdens centrum för både friluftsliv och kulturmiljö 
med vandringsleder, utställningar och mycket annat". 

Sidan 15: Strategi 3 Fränva samverkan mellan olika aktiirer 
Nytt stycke med följande lydelse: Att samarbeta nära Trafikverket och arbeta fram 
en tydlig plan för att möta de förändringar och den påverkan som den nya 
stambanan för den nya generationen järnväg kommer att föra med sig. Genom att 
ligga i framkant är det möjligt att värdera och ha ett kompetent beslutsunderlag den 
dag sträckningen ska fastslås. Kunskap i ett tidigt skede är viktigt för att stå rustade 
inför kommande tågutbyggnader och att så långt möjligt hävda kulturmiljöintressen. 
Stycket ska ha rubriken i vänstermarginalen "Samarbeta med Trafikverket om NGJ" 
och placeras omedelbart efter stycket med rubriken "Samarbete med studieförbund, 
skolor, intresseorganisationer och föreningar". 

En sammanfattning ska finnas med följande lydelse. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

"Kulturmiljöstrategin anger riktningen för det kulturmiljöarbete som ska 
genomföras i kommunen de närmaste åren, fram till 2035. Den ger en samlad bild 
av hur kommunens kulturmiljövärden ska hanteras och visa sambanden mellan 
kulturarv, kulturmiljö, natur och hållbarhetsarbete. Strategin tydliggör att 
kulturmiljön är viktig för kommunens attraktionskraft, liksom i bygget av ett 
hållbart, jämställt och tryggt samhälle. Genom insatser för kulturmiljön uppnås även 
andra värden. 

Kulturmiljöstrategierna består av tre strategier: 

Strategi 1: Öka kunskapen om kulturmiljön. 

Strategi 2: Skydda och utveckla kulturmiljöer hållbart. 

Strategi 3: Främja samverkan mellan olika aktörer. 

Enligt strategi 1 ska kommunen verka för ett antal mål, tex inventera och värdera 
kulturmiljöer i hela kommunen med syfte att användas som kunskapsunderlag och 
stöd i planeringen, använda kulturmiljöplaner som stöd i den fysiska planeringen, 
uppmärksamma och informera om kommunens byggnadsminnen, riksintressen för 
kulturmiljö och andra intressanta kulturmiljöer, Skapa förutsättningar för exempel
vis att utveckla kulturmiljöer som besöksmål. 

I strategi 2 ska kommunen verka för att skydda värdefulla kulturmiljöer i detaljplan, 
att ny bebyggelse integreras med befintliga kulturmiljöer, bevara och utveckla 
landsbygdens identitet, utveckla invånarnas intresse för historiska och 
kulturhistoriska miljöer för att nå social hållbarhet och integration och tillvarata och 
vidareutveckla ett levande kulturlandskap. 

Strategi 3 handlar om att kommunen ska verka för bland annat att tillgängliggöra 
planeringsunderlag för allmänheten, att kulturarv skapar sysselsättning i flera 
sektorer, samarbete med studieförbund, skolor, intresseorganisationer och 
föreningar och att knyta samman kommunens kulturmiljöarbete med statliga 
myndigheters kulturmiljöstrategier. 

I bilagan till strategierna finns en kulturmiljöbeskrivning av Hässleholms kommun i 
historiskt perspektiv, beskrivning av internationella konventioner, nationell vision 
och nationella mål, redogörelser för viktiga begrepp och lagstöd, vilka 
kulturmiljöaktörer det finns och en genomgång av kulturmiljöer i Hässleholms 
kommun". 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-20, § 6, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Föreliggande förslag till "Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun" 
antas med de ändringar i form av tillägg som framgår nedan. 

2. Kulturmiljöstrategier genomförs i den mån och takt som är möjlig i 
förhållande till de ekonomiska resurserna i budgeten. 

3. Texten i vänsterkolumnerna i strategierna ska ändras från "kommunen ska 
verka för att" till "kommunen kan verka för att" 

Hanna Nilsson (SD) lämnar följande ändringsyrkande. Texten i vänsterkolumnerna 
i strategierna ska ändras från "kommunen ska verka för att" till "kommunen kan 
verka för att". 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

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

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

H""ssl holm 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§6 

Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/392 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Föreliggande förslag till "Tre Naturvårdsstrategier för Hässleholms 
kommun" antas med de ändringar i form av tillägg som framgår nedan. 

2. Naturvårdsstrategier genomförs i den mån och takt som är möjlig i 
förhållande till de ekonomiska resurserna i budgeten. 

3. Texten i vänsterkolumnerna i strategierna ska ändras från "kommunen ska 
verka för att" till "kommunen kan verka för att". 

Reservationer 

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

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Lena Svensson (C) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsa·nteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Berörd nämnd godkände förslag från den sakkunniga förvaltningen i frågan om 
naturvårdsstrategier. Nämnden föreslår fullmäktige att anta förslaget. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ändrar i strategiernas 
text. Jag undrar vilken kunskap i skogsfrågor besitter kommunledningsförvaltningen 
för att uttala sig i frågan. Naturvårdsstrategierna ska inte ändras enligt 
kommunledningsförvaltningens tjänstepersons synpunkter. Dessutom har KSAU 
tidigare lämnat dessa synpunkter vid remissrundan och dessa är besvarade i 
samrådsredogörelse som finns i ärendet." 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) och Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till miljö- och 
stads byggnadsnämndens förslag utan ändringar. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Björn Widmark med fleras förslag 
under proposition och finner arbetsutskottets förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Björn Widmark med fleras yrkande 
röstar nej." 

6 ja-röster och 6 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Paul Thurn (SD), 
Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej : Agneta Olsson Enochsson (L), Björn Widmark (FV), Lena 
Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), Henrik Backlund (S). 

Följande avstår: Lena Svensson (C). 

Med ordförandes utslagsröst har kommunstyrelsen därmed beslutat att bifalla 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Tre naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun var på remiss mellan den 27 juni 
2019 och den 6 september 2019. Inkomna synpunkter har sammanställts och 
kommenterats i remissredogörelse. Naturvårdsstrategiema har reviderats efter 
remiss, men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare remiss bedömts 
nödvändig. Ytterligare revidering har skett i enlighet med miljö- och stadsbyggnads
nämndens beslut den 26 februari 2020 § 25. 

Kommunledningsförvaltningen anser att strategierna bör ändras enligt följande. 
Sidan 6: Det föreslås att inventering av skyddsvärda träd ska ske i samarbete med 
länsstyrelsen och ideella organisationer. Det kan ifrågasättas om detta kan anses 
rymmas inom det kommunala uppdraget och det redovisas inte hur inventeringen 
ska finansieras, vilket för övrigt är en genomgående svaghet i förslaget. Vidare 
framgår av utredningen SOU 2020:73 ("skogsutredningen") att Skogsstyrelsen inte 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

H''ssl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

kan anses ha haft tillräckligt stöd i reglerings brev eller nuvarande och tidigare 
myndighetsinstruktioner för den generella nyckelbiotopsinventering som hittills 
förevarit och att det därför inte kan anses klarlagt att Skogsstyrelsen haft tillräckligt 
stöd i rättsordningen för inventeringen och att nuvarande registrering därför bör 
upphöra. Utredningen kan förväntas leda till att regler för sådan inventering 
tillskapas, bland annat avseende att förvaltningsrättsliga regler ska tillämpas. I 
avvaktan på sådana regler bör inte kommunen nu ta ställning till inventering på 
lokal nivå. Stycket "Inventera kommunens arter och naturtyper" bör av denna 
anledning strykas. 

Sidan 10: FN:s klimatpanel IPCC framhåller i sin senaste rapport, att barrskogen på 
norra halvklotet är viktig i kampen mot klimatförändringar (set ex 
https:/ /www.svt.se/nyheter/utrikes/aldrig-har-ipcc-varit-sa-tydliga-med-att
kottmaste-fasas-ut ." Gränsen för granens naturliga utbredning går genom vår 
kommun. Då granen förekommer naturligt i kommunens norra delar bör man inte 
ha en generell rekommendation om att kommunen på egen mark skall ersätta 
granskogsproduktion med ädellövsproduktion." Av dessa anledningar ska i stycket 
"Skydda samt öka arealen ädellövskogar" sista meningen som lyder: "Kommunen 
bör på egen mark överväga att successivt ersätta delar av sin granskogsproduktion 
med ädellövproduktion" strykas. 

Sidan 11: Att bilda "demonstrationsområden" är knappast en kommunal uppgift. 
Mot bakgrund av kommunens besvärliga ekonomiska situation kommer det 
dessutom inte inom överskådlig framtid finnas resurser för detta. I stycket 
"Vidareutveckla ett levande kulturlandskap" stryks därför de två sista meningarna 
som lyder: "En möjlighet är att bilda , demonstrationsområden' där kommunen 
tillsammans med t.ex. markägare, föreningar, byalag och andra myndigheter arbetar 
med områdesfrågor där både natur- och kulturvärden är viktiga delar i 
sammanhanget. Genomförs under förutsättning att finansiering är möjlig". 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-20, § 7, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Föreliggande förslag till "Tre Naturvårdsstrategier för Hässleholms 
kommun" antas med de ändringar i form av tillägg som framgår nedan. 

2. Naturvårdsstrategier genomförs i den mån och takt som är möjlig i 
förhållande till de ekonomiska resurserna i budgeten. 

3. Texten i vänsterkolumnerna i strategierna ska ändras från "kommunen ska 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

16 (54) 



H .. ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

verka för att" till "kommunen kan verka för att". 

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

Hanna Nilsson (SD) lämnar följande ändringsyrkande. Texten i vänsterkolumnerna 
i strategierna ska ändras från "kommunen ska verka för att" till "kommunen kan 
verka för att". 

Lars J ohnsson (M) yrkar att en ny punkt läggs till beslutet med följande lydelse: 
Naturvårdsstrategier genomförs i den mån och takt som är möjlig i förhållande till 
de ekonomiska resurserna i budgeten. 

Lars ställer liggande förslag till beslut med lämnade tilläggs- och ändringsyrkanden 
under proposition och finner det justerade förslaget bifallet. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§7 

Verksamhetsplan och internbudget 2021 för 
kommunledningsförvaltningen 
Dnr: KLF 2021/33 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsplan och internbudget 2021. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat verksamhetsplan och internbudget för 
2021. Denna verksamhetsplan beskriver hur kommunledningsförvaltningen utifrån 
kommunfullmäktiges övergripande mål planerar och genomför verksamheten så att 
målen ska kunna uppnås. I budgetavsnittet framgår hur resurserna fördelas. 

Facklig samverkan 

Samverkan genomförs den 22 januari och den 29 januari. 

Ekonomiska konsekvenser 

Internbudgeten innehåller inga besparingar. Satsningar på säkerhet, trygghet och 
hållbarhet förväntas leda till en långsiktigt förbättrad ekonomi. Satsningen på 
översyn och effektivisering av kommunens fastighetsbestånd förväntas också leda 
till ekonomiska vinster på sikt. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-20, § 18, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsplan och internbudget 2021. 

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

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kommun direktören 
Samtliga avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§8 

Kapacitetsredovisning gällande barn- och 
utbildningsnämndens samtliga lokaler 
Dnr: KLF 2020/77 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga kapacitetsutredningen avseende lokaler inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhet till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Denna kapacitetsutredning syftar till att bedöma lokalanvändningen och kapaciteten 
i de befintliga lokalerna utifrån så väl tekniska begränsningar så som verksamhetens 
förutsättningar. Utredningen gjordes i samarbete med tekniska förvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Den redovisade kapacitetsutredningen kommer att tillsammans med kommande 
befolkningsprognoser bli en av två grundstenar avseende den framtida 
lokalförsörjningsplaneringen för barn- och utbildningsnämndens lokaler. 

Ekonomiska konsekvenser 

På sikt kommer lokalerna att användas mer effektivt och detta kommer att leda till 
minskade investeringskostnader gällande utökning av lokalernas kapaciteter. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§9 

Taxa för utnyttjande av Hässleholms kommuns 
industrispår 
Dnr: KLF 2020/683 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxan för utnyttjande av 
Hässleholms kommuns industrispår ändras på så sätt att avgiften ska utgå med 5 kr i 
stället för 2:50 kr/ ton exklusive moms per tillfälle. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) och Björn Widmark (FV) yrkar att taxan ska vara oförändrad. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ulf Berggren med fleras 
förslag och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 1997 om "Taxa för utnyttjande av 
Hässleholms kommuns industrispår". Av § 5 i taxan framgår att "Avgift skall för 
1998 och tills vidare utgå med 2:50 kr/ ton exkl. moms per tillfälle". Taxan ändrades 
genom beslut av kommunfullmäktige den 29 november 2004, § 164, på så sätt att 
följande stadgande fogades till § 3 såsom ett andra stycke: " Vid utebliven betalning 
skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad påminnelseavgift 
debiteras". I övrigt har inte taxan ändrats. 

Tekniska nämnden beslutade den 28 maj 2020, § 51, att föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att " Öka dagens taxa för industrispår i 
Hässleholm från 2,50 kr/ton till 5 kr/ton". Som grund anfördes i tjänsteskrivelse 
bland annat följande. Frågan har kommit från kommunledningsförvaltningen om att 
ta fram nya taxor för Hässleholms industrispår. Idag trafikeras Hässleholms 
industrispår av 69 vagnar och drygt 5 900 ton per år. Kostnaden för anläggningen är 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

cirka 150 000 kr per år. Hässleholm får in 2,50kr/ton för de som trafikerar 
industrispåret, vilket är dagens taxa. Med detta blir intäkten knappt 15 000 kr/ år. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-20, § 11, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att taxan för utnyttjande av Hässleholms kommuns 
industrispår ändras på så sätt att avgiften ska utgå med 5 kr i stället för 2:50 kr/ton 
exklusive moms per tillfälle. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att taxan ska vara oförändrad. 

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 10 

Avgifter för rengöring och brandskyddskontroll 
Dnr: RT J 2020/23 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Avgifter för sotning och brandskyddskontroll uppräknas i enlighet med 
sotningsindex enligt Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 20:50. 

2. De reviderade avgifterna antas att gälla från och med den 15 februari 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2003, § 55, bland annat att införa 
sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83. Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) utkommer årligen med cirkulär med årets 
sotningsindex för de kommuner som beslutat att tillämpa kommunförbundets 
cirkulär 2002:83. 

Det gjordes ingen indexuppräkning under år 2020 då SKR:s cirkulär med 
indexuppräkningen kom först i december 2020. Beroende på när sotningsindex 
infördes 2019 och när det införs under 2020 behöver hänsyn tas till eventuella 
påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. Eftersom sotningsindexet 
kom sent 2020 blir det vid införandet större påslag i jämförelse med om indexet 
kommit tidigt under 2020. För att begränsa de effekterna uppmanas kommunerna 
att så snart som möjligt fastställa de nya avgifterna. SKR och SSR har också gjort en 
mindre justering i beräkningen när eventuellt överskott från föregående år beaktas i 
det nya indexet, för att bättre hantera större påslag. Nytt sotningsindex för 2021 ska 
komma i mars i år och ett nytt ärende med uppräkning avseende 2021 kommer att 
skrivas fram därefter. 

Under 2019 infördes den nya sotningsavgiften den 1 september. De reviderade 
avgifterna för 2020 antas gälla från och med den 15 februari 2021, vilket gör att 
2020 års indexuppräkning sker med 5,36%. 

Avgifter för småhus bygger på principen debitering av grundavgift samt nedlagd tid 
på plats. Syftet med detta är att förenkla och förtydliga debiteringen för såväl 
kunder som entreprenörer. I grundavgiften ingår normalt för- och efterarbete samt 
körtid till/från objektet. Platsbesöket debiteras per påbörjad 15 minut. Övriga 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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objekt (t.ex. restauranger, flerbostadshus) debiteras likt tidigare år, d.v.s. debitering 
per nedlagd mantimme. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Förslaget innebär en höjning av avgifterna för sotning och brandskyddskontroll på 
5,36 %. Detta innebär att en genomsnittlig rengöring kommer kosta 294 kr. med 
2020 års index, att jämföra med 280 kr som kostnaden varit sedan 1 /9 2019. 
Motsvarande blir kostnaden nu 990 kr för en genomsnittlig brandskyddskontroll, att 
jämföra med 940 kr som kostnaden varit sedan 1/9 2019. 

I bilaga 1 återfinns de faktiska kostnaderna för respektive åtgärd och objekt. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-20, § 1, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Avgifter för sotning och brandskyddskontroll uppräknas i enlighet med 
sotningsindex enligt Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 20:50. 

2. De reviderade avgifterna antas att gälla från och med den 15 februari 2021. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Räddningstjänsten 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 11 

Förändrad tidpunkt för fastställande av Strategisk plan 
med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 
Dnr: KLF 2020/1384 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Strategisk plan med budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024 fastställs under november år 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till styrelsen och nämnderna att 
påbörja anpassningen av sin verksamhet för att hålla den av 
kommunfullmäktige tilldelade budgetramen för 2022-2023. 

3. Kommunfullmäktiges sammanträdesplan revideras i enlighet med beslutet i 
punkt 1, innebärande att sammanträdet den 7 juni 2021 börjar kl.18.00 och 
sammanträdet den 29 november 2021 blir ett heldagssammanträde. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar skriftligen enligt bilaga. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

För att ge styrelsen, nämnderna och förvaltningarna bättre förutsättningar att 
planera, anpassa sin verksamhet samt ställa om ekonomiskt beslutade 
kommunfullmäktige den 6 december 2018, § 161, att Strategisk plan med budget 
och flerårsplan ska antas i juni. 

Oron och osäkerheten är stor om hur Sveriges och kommunernas ekonomier 
utvecklar sig under och efter pandemin, vilket medför osäkert läge kring 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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skatteintäkter och statsbidrag. Detta medför att budgetarbetet för kommande år 
försvåras. Den 21 september 2021 presenterar regeringen budgetpropositionen och 
vid månadsskiftet september/ oktober 2021 publicerar Sveriges kommuner och 
regioner cirkuläret med kommunernas skatteintäkter och kommunalekonomiska 
utjämning. Med anledning därav föreslår kärnalliansen att skjuta fram 
budgetbeslutet till november 2021. 

Att budgetbeslutet flyttas fram påverkar inte styrelsens, nämndernas och 
förvaltningarnas interna budgetarbete, som redan nu måste påbörja anpassningen av 
verksamheten för att hålla den av kommunfullmäktige antagna budgetramen i 
Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-20, § 4, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Strategisk plan med budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024 fastställs under november år 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till styrelsen och nämnderna att 
påbörja anpassningen av sin verksamhet för att hålla den av 
kommunfullmäktige tilldelade budgetramen för 2022-2023. 

3. Kommunfullmäktiges sammanträdesplan revideras i enlighet med beslutet i 
punkt 1, innebärande att sammanträdet den 7 juni 2021 börjar kl.18.00 och 
sammanträdet den 29 november 2021 blir ett heldagssammanträde. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Kommundirektören 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§12 

Begäran om budgetanslag för ökade driftskostnader 
och investeringsutgifter med anledning av branden på 
Godsmagasinet i Hässleholm 
Dnr: KLF 2020/1255 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget tillförs 795 000 kr år 2021 
för att täcka ökade investeringsutgifter med anledning av branden på 
Godsmagasinet i Hässleholm. 

2. Finansieringen sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
investeringar år 2021. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritids förvaltningen förlorade en mängd maskiner och material i 
branden i Godsmagasinet såsom bryggdelarna till Björkviken, innebandysarg, 
innebandymål, dressvagn, grusläggare (läggningsmaskin för att tillföra grus på bland 
annat motionsspår), ekplank, tryckt virke, traktordäck, gummigranulat, Verti-quake 
( en ny djuplyftare som bekämpar kompaktjordar) samt ett begagnat utegym. 
Försäkringsersättning har erhållits från Kommunassurans Syd och uppgår till 
4 939,1 tkr (se bilaga 1). 

Ärendet omfattar kompensation till kultur- och fritidsnämnden för ökade 
driftskostnader och investeringsutgifter till följd av branden enligt följande: Totalt 
äskas 220 tkr för ökade driftskostnader, varav 128 tkr för år 2020 och 92 tkr för år 
2021. För ökade investeringsutgifter äskas 795 tkr år 2021. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Genom att införskaffa nya inventarier kommer verksamhetens brukare få samma 
tillgång till kvalitet och service som före branden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Den 20 mars 2020 meddelade Kommunassurans Syd att Hässleholms kommuns 
slutreglering avseende branden på Godsmagasinet, Götagatan 8 kommer att uppgå 
till 4 939,1 tkr (se bilaga 1). 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ekonomiavdelningen förslår att de ökade driftkostnaderna för år 2020 på 128 tkr 
budgetkompenseras till kultur- och fritidsnämnden. Finansiering sker från 
försäkringsåterbäringen som kommunen erhållit för Godsmagasinet. Vidare föreslår 
ekonomiavdelningen att kultur- och fritidsnämndens driftäskande för år 2021 på 92 
tkr hanteras genom att kultur- och fritidsförvaltningen bokför 92 tkr av 
försäkringsersättningen som ett inkomstförskott till bokslut 2020. Det innebär att 
kultur- och fritidsnämndens ökade driftkostnader år 2021 hanteras genom det 
uppbokade inkomstförskottet. 

Ekonomiavdelningen föreslår att investeringsutgiften för dressvagnen som är 
inköpt år 2020 ska vara anslagstyp 1. 

Slutligen föreslår ekonomiavdelningen att investeringsutgiften för år 2021 på 795 
tkr tillförs kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget och att finansieringen 
sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar år 2021. 
Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-20, § 5, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget tillförs 795 tkr år 2021 för 
att täcka ökade investeringsutgifter med anledning av branden på 
Godsmagasinet i Hässleholm. 

2. Finansieringen sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
investeringar år 2021. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 13 

Delegering av tolkning och tillämpning av 
bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda med mera 
Dnr: KLF 2020/1354 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen delegerar till personalutskottet rätten enligt punkt 1.4 i 
bestämmelserna att tolka och tillämpa "Bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda", som träder i kraft den 1 januari 2021, på sätt 
som framgår nedan. 

2. Kommunstyrelsen ändrar "Instruktion för personalutskottet" på så sätt att § 
2 kompletteras med en tredje strecksats enligt följande. 
"Tolkning och tillämpning av bestämmelser om ekonomisk ersättning för 
förtroendevalda". 

3. Kommunstyrelsen ändrar "Delegeringsregler för kommunstyrelsen" på så 
sätt att avsnitt A. 6.3 "Yttrande ang. antagande av hemvärnsmän" tas bort. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar på avslag. 

Ulf Berggren (SD) och Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 112, om nya 
bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda. I punkten 1.4 i de nya 
bestämmelserna stadgas att kommunstyrelsen ansvarar för tolkning och tillämpning 
av dem. 

Personalutskottet har ett nära samarbete med personalavdelningen och har goda 
kunskaper i aktuella frågor. Tillämpning av ifrågavarande bestämmelser innebär 
vidare inte sällan ärenden avseende enskilda personer. Av dessa skäl finns anledning 
att delegera ansvaret för tolkning och tillämpning av bestämmelserna till personal
utskottet. Delegeringen ges i kommunstyrelsens delegeringsbestämmelser under 
rubrik "B. Ekonomisk förvaltning mm" med en ny under-rubrik 12. 
"Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda" och lydelsen "12.1 
Tolkning och tillämpning av bestämmelserna". Vidaredelegering ska ej vara tillåten. 
Även ändring av instruktionen för personalutskottet ska ske. 

Genom beslut av kommunfullmäktige den 8 juni 2020, § 72, ändrades 
socialnämndens och kommunstyrelsens reglementen bland annat på så sätt att 
socialnämnden fortsättningsvis istället för kommunstyrelsen skulle besluta i ärenden 
om yttrande om antagande av hemvärnsmän enligt hemvärnsförordningen 
(1997:146). Kommunstyrelsens delegeringsregler behöver ändras i enlighet härmed. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-20, § 8, kommunstyrelsen 
följande beslut. 

1. Kommunstyrelsen delegerar till personalutskottet rätten enligt punkt 1.4 i 
bestämmelserna att tolka och tillämpa "Bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda", som träder i kraft den 1 januari 2021, på sätt 
som framgår nedan. 

2. Kommunstyrelsen ändrar "Instruktion för personalutskottet" på så sätt att § 
2 kompletteras med en tredje strecksats enligt följande. 
"Tolkning och tillämpning av bestämmelser om ekonomisk ersättning för 
förtroendevalda". 

3. Kommunstyrelsen ändrar "Delegeringsregler för kommunstyrelsen" på så 
sätt att avsnitt A. 6.3 "Yttrande ang. antagande av hemvärnsmän" tas bort. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Personalutskottet 

Kommunstyrelsen 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

Utdraget bestyrkes 
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2021-02-03 

H·· si holm 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§14 

Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom 
förskolan 
Dnr: KLF 2019/487 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga barn- och 
utbildningsnämndens yttrande och revisorernas granskningsrapport till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
granskat om barn-och utbildningsnämnden arbetar ändamålsenligt med det 
systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan. 

EY uttalar bland annat följande. Vår sammanfattande bedömning är att barn- och 
utbildningsnämnden i stora delar arbetar ändamålsenligt för att följa upp, analysera 
resultat, planera och utveckla utbildningen. Granskningen visar att nämnden har 
vidtagit flertalet åtgärder för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet på 
kommunens förskolor. 

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över rapporten. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-20, § 9, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att lägga barn- och utbildningsnämndens yttrande och 
revisorernas granskningsrapport till handlingarna. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Revisorerna 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 15 

Granskning av arbetet med personal- och 
kompetensförsörjning samt sjukfrånvaro inom 
omsorgsförvaltningen 
Dnr: KLF 2020/324 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga omsorgsnämndens 
yttrande och revisorernas granskningsrapport till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
granskat i vilken mån omsorgsnämnden bedriver ett ändamålsenligt strategiskt 
arbete avseende personal- och kompetensförsörjning. 

EY uttalar bland annat följande. Det är vår sammanfattande bedömning att 
omsorgsnämnden delvis bedriver ett ändamålsenligt strategiskt arbete avseende 
personal- och kompetensförsörjning. Vi grundar vår bedömning på att det finns ett 
strategiskt arbete, men att genomförda åtgärder inte haft avsedd effekt på målupp
fyllelse och att prioriterade områden och aktiviteter utifrån identifierade behov ännu 
inte har beslutats och påbörjats. 

Omsorgsnämnden har yttrat sig över rapporten. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-20, § 10, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att läggs omsorgsnämndens yttrande och revisorernas 
granskningsrapport till handlingarna. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 
Revisorerna 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 16 

Ändring av blankett för redovisning av partistöd 
Dnr: KLF 2020/879 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar reviderad blankett för redovisning av partistöd. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 mars 2016, § 65, att "redovisning av partistöd 
ska ske i upprättad blankett och enligt bilagda anvisningar". Blanketten har därefter 
av förvaltningen reviderats redaktionellt. 

Blanketten behöver nu åter uppdateras med korrekta lagrumshänvisningar utifrån 
förändringar i kommunallagen. I övrigt föreslås inga förändringar. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-20, § 17, kommunstyrelsen att 
anta reviderad blankett för redovisning av partistöd. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Samtliga partiexpeditioner 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 2020 
Dnr: KLF 2020/1081 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet är att högsta 
ledningen får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat under året samt på 
vilket sätt det behöver förbättras. 

Personalavdelningen meddelade i augusti 2020 samtliga förvaltningschefer att 
uppföljningen av årets arbetsmiljöarbete skulle redovisas till personalavdelningen 
senast den 30 november enligt fastställd rutin. 

Respektive chef och skyddsombud har besvarat frågorna i checklistan för årlig 
uppföljning. Brister som observerats i verksamheterna har genererat i 
handlingsplaner med åtgärder inom respektive förvaltning. Uppföljningarna är 
behandlade i respektive förvaltningssamverkan och samtliga nämnder har beslutat 
att godkänna uppföljningen. 

Samtliga förvaltningar har redovisat sin uppföljning till personalavdelningen med 
handlingsplaner. En sammanfattning av förvaltningarnas handlingsplaner redovisas i 
kommunens årsredovisning för 2020. 

Brister och åtgärder 

Av årets uppföljning framgår följande. 

Generellt visar uppföljningen att rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
efterföljs, dock med vissa brister och åtgärder som redovisas i respektive 
förvaltnings handlingsplan. Prioriteringar på grund av covid-19 under året anges 
som en orsak till vissa av de brister som framkommit vid årets uppföljning. 
Kommunövergripande kommer det att vidtas åtgärder enligt vad som beskrivs 
nedan. 

Det saknas inom vissa förvaltningar systematik i hur arbetsmiljömål, inklusive mål 
för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, tas fram och följs upp. 

Kommunstyrelsen 
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Personalavdelningen kommer att se över och förtydliga den information som finns 
om arbetsmiljömål kopplat till hållbart arbetsliv och arbetsmiljö. 

Bristande kunskaper förekommer inom områden som hot och våld, första hjälpen, 
brandskydd och förebyggande hälsoarbete. Personalavdelningen kommer därför att 
uppdatera det stödmaterial som finns på intranät inom respektive område. 

Förvaltningarna är fortfarande i behov av fler skyddsombud. Det saknas 
skyddsombud inom flera skyddsområden. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ett välfungerande systematiskt och ständigt pågående arbetsmiljöarbete är viktigt 
för att medarbetarna ska kunna ge god service till kommunens medborgare. 

Facklig samverkan 

Ärendet behandlas i central samverkansgrupp 2021-01-15. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete ger ekonomiska vinster i form av minskad 
ohälsa och lägre sjukfrånvaro. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2021-01-22, § 2, kommunstyrelsen att godkänna 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020. 

Sänt till: 
Personalchefen 
HR-specialisten 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 18 

Motion om "lntegrationsplikt" 
Dnr: KLF 2019/489 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot skriftligen mot beslutet enligt 
bilaga. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman lämnar följande protokollsanteckning: 

"Miljöpartiet tycker att det är en självklarhet att kommunala strategier och 
styrdokument ska revideras vid behov och att ansvaret ligger hos den nämnden som 
ansvarar för strategin." 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

Lena Wallentheim (S), Björn Widmark (FV) och Lena Svensson (C) yrkar avslag på 
ärendet i sin helhet. 

Karin Axelsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Arbetsutskottets förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses. Ordförande ställer 
Ulf Berggrens förslag mot Lena Wallentheim med fleras förslag och finner Lena 
Wallentheims förslag utsett till motförslag. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Lena Wallentheims förslag röstar nej." 

Kommunstyrelsen 

Justering 
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4 ja-röster och 6 nej-röster lämnas. 3 avstår från att rösta. 

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

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

Följande avstår: Paul Thurn (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson, Ulf Berggren, Sven Lundh och Camilla Nordström, alla 
Sverigedemokraterna, har väckt en motion i vilken de yrkar att kommunfullmäktige 
ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för ett införande av integrationsplikt i 
Hässleholms kommun enligt Vellingemodellen. Som grund för yrkandet har de 
anfört följande. 

Det svenska samhällskontraktet bygger på att individen frivilligt accepterar 
sambandet mellan rättigheter och skyldigheter. Rättigheterna är tveklöst många och 
kostsamma. Vi har till exempel skattefinansierad sjukvård, skolgång, samt 
försörjningsstöd vid behov. 

För att hålla detta system vid liv krävs ett av världens högsta skattetryck på både 
individen och företagen. Tidigare generationer av invandrare anammade detta och 
assimilerades följaktligen fort i vårt samhälle. De senare årens enorma volymer av 
migranter har till stor del bestått av mer svårintegrerade grupper samt att kraven 
från svenska myndigheter inte på något sätt har stått i relation till de rättigheter som 
erbjuds. 

För att tydliggöra kraven och öka pressen på den nyanlända att assimileras så fort 
som möjligt vill Sverigedemokraterna i Hässleholm införa integrationsplikt för 
nyanlända som kommer till vår kommun. Det är förödande att människor tillåts 
försörja sig på bidrag utan stränga krav på motprestation. Som förebild rekommen
derar de Vellinge kommun som nyligen beslutat att genomföra en handlingsplan för 
integrationsplikt, (handlingsplan för integration 2018-2019, punkterna 5.5, 5.7 och 
7.11). 

lntegrationsplikt i korthet innebär att den nyanlända skall (inte bör), acceptera en 
plan att göra sig anställningsbar från dag ett. I planen ingår märkbara framsteg i SFI 

Kommunstyrelsen 
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samt en 60 timmar lång kurs i svensk samhällsorientering. Denna samhällsorien
tering avrundas med ett prov där den nyanlände bland annat förväntas uppvisa 
visshet i att svensk lag gäller i Sverige och alla andra lagar är ogiltiga här. Både 
religiösa och sekulära. Detta för att motverka så kallad "hedersproblematik". Plikten 
skall gälla alla nyanlända vuxna inklusive föräldralediga och pensionärer. 

Med detta förslag vill sverigedemokraterna underlätta för den nyanlända att välja 
rätt väg och få honom eller henne in i ett riktigt skattegenererande arbete så fort det 
bara är möjligt. 

Motionen har remitterats till socialnämnden, som i beslut den 21 april 2020, § 33, 
uttalade att socialnämnden föreslår att motionen avslås och hänvisar i övrigt till 
förvaltningens yttrande över motionen "Integrationsplikt". 

Bedömning 

Av den i socialnämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelsen framgår bland annat 
följande. Det är numera i första hand statliga myndigheter som administrerar och 
nyanländas etablering i Sverige, till exempel vad gäller rätten till olika former av 
bidrag. Detta förhållande kan inte kommunen påverka. I det fall ekonomiskt bistånd 
blir aktuellt, ska det alltid villkoras mot en skälig kravnivå avseende det som snarast 
gör den sökande självförsörjande. Detta ska ske oavsett om det är integrationsin
satser eller insatser för övriga grupper i samhället i behov av försörjningsstöd. 
Socialnämnden vill uppmärksamma att Hässleholms kommun har dels en "Integra
tionsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, sysselsättning och socialsammanhåll
ning", dels en "Handlingsplan till Hässleholms kommuns integrationsstrategi". 
Socialnämnden bedömer att i det fall kommunen väljer att förtydliga en 
"integrationsplikt" enligt motionen bör detta göras genom revidering av befintliga 
dokument. 

Mot bakgrund av det ovan anförda och även vad som i övrigt framgår av ovan
nämnda tjänsteskrivelse bedömer kommunledningsförvaltningen att yrkandet i 
motionen inte bör bifallas. Däremot finns det anledning att vidta en översyn av de 
styrdokument som kommunen tidigare beslutat om. Detta uppdrag ska ges till 
arbetsmarknadsnämnden. 

I ovannämnda dokument anges att det är kommunstyrelsen som ansvarar för 
revidering och uppföljning av dokumenten. Numera är det i huvudsak 
arbetsmarknadsnämnden som ansvarar för frågor gällande nyanlända. Ansvaret för 
revidering och uppföljning av dokumenten bör därför överflyttas till denna nämnd. 

Kommunstyrelsen 
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Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-01-20, § 12, följande: 

1. Motionen ska anses besvarad. 

2. Arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att vidta en översyn av 
styrdokumenten "Integrationsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, 
sysselsättning och socialsammanhållning", och "Handlingsplan till 
Hässleholms kommuns integrationsstrategi" samt senast den 30 juni 2021 
till kommunstyrelsen redovisa om ändringar i dokumenten bör ske och i så 
fall på vilket sätt. 

3. Ovannämnda styrdokument ändras på så sätt att arbetsmarknadsnämnden 
ska ha ansvar för uppföljning och revidering av dem. 

Lena Wallentheim (S) och Hanna Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna yrkanden. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på punkt 1 och 2 samt yrkar bifall till punkt 3. 

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

Bilaga: 
Reservation, Ulf Berggren (SD) 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Reservation 

Ärende #20 "Motion om "lntegrationsplikt" 

Kommunstyrelsen Hässleholm 210203 

Sverigedemokraterna Hässleholm har lagt denna motion som i korthet innebär 

att nyanlända så fort som möjligt anpassar sig till det svenska samhället och lär 

sig det svenska språket och svensk samhällsorientering. 

Vi menar att genom att göra en tydlig plan för den nyanlända som gör det 

enklare för denne att bli anställningsbar så fort som möjligt även underlättar 

för densamma att bli en del av den svenska gemenskapen. 

Det finns även med i denna integrationsplikt att motverka hedersproblematik. 

Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att man som nyanländ i 

Sverige ska få rätt förutsättningar för att kunna bli en del av vår gemenskap, 

och med denna motion hade samhället underlättat för individen att nå detta 

mål. 

På grund av detta yrkade sverigedemokraterna bifall till motionen, då vårt 

yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Ulf Berggren (SD) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

H .. si holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 19 

Motion om "tvålärarsystem" 
Dnr: KLF 2020/496 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska avslås. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Camilla Nordström och Hanna Nilsson, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i vilken de yrkar följande. 

1)Att kommunfullmäktige beslutar att tvålärarsystem införs som ett pilotprojekt på 
två lämpliga rektorsområden samt årskurser i någon av grundskolorna i 
Hässleholms kommun med start höstterminen 2020. 

2) Att återredovisning av pilotprojekt görs till barn- och utbildningsnämnden samt 
kommunstyrelsen under 2021. 

3) Att efter återredovisning besluta om utökning av två lärarsystem till övriga 
lämpliga rektorsområde i grundskolan. 

Som grund för motionen anförs följande. 

Kostnaderna för särskilt stöd har ökat kraftigt de senaste åren. De senaste budget
uppföljningarna för barn och utbildningsnämnden pekar på ett underskott på 31 

Kommunstyrelsen 
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miljoner bara för grundskolans verksamhet. Större delen av underskottet beror på 
ökade insatser av särskilt stöd. 

Vi sverigedemokrater anser att vi måste våga prova nya metoder för att komma till 
bukt med dessa skenade kostnader. Idag kan särskilt stöd i många fall vara 
elevassistenter, ibland flera stycken i samma klass. Vi menar att det måste finnas 
andra vägar att gå för att kapa antalet elevassistenter samtidigt som vi ökar kvaliten 
på undervisningen. 

Vi tror att två-lärarsystemet är den bästa vägen att gå. Två-lärarsystemet innebär att 
två lärare arbetar tillsammans i klassrummet. De planerar, undervisar och samarbe
tar och har gemensamt ansvar i och utanför klassrummet. Ett exempel kan vara att 
en lärare undervisar medan den andra observerar eleverna. En del skolor delar 
klassen i två delar som var sin lärare tar ansvar för. Andra undervisar alla elever i en 
klass tillsammans. Modellen syftar till att skapa en större flexibilitet utifrån elevers 
olika behov, att ge eleverna mer stöd, att få en mer effektiv arbetsfördelning i 
lärargruppen och att ge förutsättningar för ett kollegialt lärande. Allt i syfte att öka 
måluppfyllelsen. De fördelar som har visat sig hittills på de skolor där tvålärarsys
temet införts är till exempel att miljön har blivit mer utvecklande och lugnare för 
lärare och elever, att arbetet i klassrummet blivit effektivare och att 
arbetsbelastningen har minskat. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden beslutade 
den 18 juni 2020, § 92, att motionen mot bakgrund av tjänsteskrivelsen ska anses 
besvarad. 

I nämnda tjänsteskrivelse förs ett ingående resonemang om att det förvisso finns 
fördelar med två-lärarsystem, men också problem mot bakgrund av den nationella 
och lokala bristen på behöriga och legitimerade lärare och de ökade kostnader som 
skulle bli följden om systemet infördes. Vidare görs följande principiella invändning. 

Det kan konstateras att den fråga som motionärerna aktualiserar är en fråga som 
enligt lagstiftningen ska beslutas av rektor. Av 2 kap 10 § skollagen framgår: 

"Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela 
resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 
Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda 
föreskrifter i denna lag eller andra författningar. 

Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller 
skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda 
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ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat 
anges." 

Frågan om hur undervisningen organiseras är således inte föremål för politiska 
beslut. 

Bedömning 

Såsom framgår av ovannämnda tjänsteskrivelse är det enligt skollagen vederbörande 
rektor som bestämmer i en fråga av nu aktuellt slag. En sådan fråga kan således inte 
bli föremål för beslut av kommunfullmäktige. Det saknas därför förutsättningar att 
bifalla motionen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-20, § 13, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen ska avslås. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 20 

Motion om att utveckla stadsbilden genom placering 
av järnvägsvagn med servering vid Stortorget 
Dnr: KLF 2020/625 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 
Reservationer 

Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Johan Hammarqvist (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken han på 
anförda skäl yrkar följande. 

Att kommunfullmäktige uppdrar åt berörd nämnd/berörda nämnder att framarbeta 
förslag kring hur en järnvägsvagn med servering/bar kan placeras vid Stortorget och 
ge förslag på driftformer av denna servering/bar. 

Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden och tekniska 
nämnden. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 25 november,§ 189, beslutat att 
godkänna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar med Kenny Hanssons 
tillägg och översänder det som nämndens yttrande över motion om järnvägsvagn 
med servering till kommunfullmäktige. 

Av förvaltningens svar framgår i huvudsak följande. 
Stortorget omfattas av detaljplan från 1958 och är avsedd som allmän plats -gata/ 
torg. Allmän plats i detaljplan innebär att det är ett område som är avsett för ett 
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gemensamt behov. Stortorget är en uppskattad samlingspunkt för hässleholmarna 
och används som plats för handel med tillfalligt uppställda varustånd och 
matvagnar. Möjlighet att uppföra någon typ av cafe eller restaurangbyggnad 
permanent på Stortorget har diskuterats tidigare men det har ännu inte prövats 
formellt i ansökan om bygglov. Inför förvaltningens uppdrag med centrumutveck
ling föreslogs att Stortorget skulle ingå i gestaltningsarbetet för att dels se över 
torgets gestaltning, dels för att utreda om, och i så fall var, på torget det var lämpligt 
att uppföra en cafebyggnad. Uppdraget begränsades till Första Avenyn och 
Magasinsgatan så något fardigt gestaltningsförslag finns inte. 

För områden avsedda som allmän plats gäller att området inte mer än tillfalligtvis får 
upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte 
stängas av för allmänheten. En tågvagn som stadigvarande placeras på Stortorget 
räknas, enligt plan- och bygglagen, som en byggnad. Någon rätt i detaljplan att 
under längre tid uppföra en byggnad för cafe eller bar på Stortorget finns inte med 
nuvarande detaljplan. Om man vill säkerställa rätten att uppföra en byggnad på 
torget bör placeringen av en sådan först utredas i en ändring av gällande detaljplan. I 
detaljplaneuppdraget bör då även ingå att utreda en lämplig utformning av en ny 
byggnad. När det gäller utformningen av nya byggnadsverk i centrala Hässleholm 
ska hänsyn tas både till den historiska kontexten och till den tid vi lever i idag. 
Stortorgets funktion som handelsplats är viktig att utveckla och förslaget att 
komplettera torghandeln med en ny byggnad kan övervägas som en tänkbar 
utvecklingsmöjlighet. Eventuell nybyggnation på Stortorget bör dock vara anpassad 
till den placering och funktion som den nya byggnaden ska ha. En tågvagn anknyter, 
precis som motionären skriver, till stadens roll som järnvägsknutpunkt. I första 
hand bör då en tänkbar placering vara i direkt anslutning till stations byggnaden och 
spårområdet för att hamna i sin rätta miljö. Tågvagnar har inte anpassats för en 
användning som en fristående serveringsbyggnad utan för spårbundna transporter, 
vilket medför en del praktiska problem. Att ställa en tågvagn på en plats som saknar 
upphöjd perrong medför problem ur tillgänglighetssynpunkt. Avsaknad av utrymme 
för personal, tillgänglig wc och avfallshantering medför troligtvis att tågvagnen även 
måste kompletteras med någon form av tillbyggnad. Det går visserligen att lösa men 
det medför att ytan som krävs för att göra, en relativt liten lokal lämplig för sitt 
ändamål, blir mer omfattande. - Med hänvisning till ovanstående föreslår miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden att motionen ska avslås. 

Tekniska nämnden har den 26 november 2020, § 97, beslutat att "att anta tekniska 
förvaltningens förslag, i sin helhet, som sitt". I förslaget anförs att placeringen inte 
är förenlig med gällande detaljplan. 

Bedömning 
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Mot bakgrund av vad som framgår av miljö- och stads byggnadsnämndens yttrande 
gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att motionen bör avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-20, § 14, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

46 (54) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 21 

Motion om att avveckla ägandet i Kristianstad Airport 
Dnr: KLF 2020/676 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer 

Magnus Akeborn (V) reserverar sig skriftlig reservation enligt följande: 

"Vänsterpartiet Hässleholm stödjer motionen och anser att Hässleholms kommun 
bör avveckla sin del i ägandet av Kristianstad AirPort så fort som möjligt. Dessa 
skattepengar ska gå till mer relevant och viktig kommunal verksamhet och inte till 
att hålla liv i en olönsam och miljöförstörande verksamhet." 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Jäv 

Lena Wallentheim (S) anmäler jäv. Magnus Akeborn (V) tjänstgör. 

Yrkande 

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

Björn Widmark (FV) och Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

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

8 ja-röster och 2 nej-röster lämnas. 3 avstår från att rösta. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), Henrik Backlund (S), Lena 
Svensson (C), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Björn Widmark (FV), Magnus Akeborn (V). 

Följande avstår: Paul Thurn (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman och Arberesha Sabani, båda Miljöpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunen så fort som möjligt avvecklar 
sitt ägandeskap i Kristianstad Airport AB. 

Som grund för motionen har motionärerna anfört följande. Miljöpartiet de gröna 
driver en politik där de arbetar för en kraftig minskning av antalet flygresor. 
Ägandet i Kristianstad Airport AB medför varje år höga kostnader i kronor räknat 
för Hässleholms kommun. Det lär inte bli bättre med Corona-pandemin. Bolaget 
har varit en förlustaffår för kommunen. Så sent som i november förra året beslutade 
kommunen om ett extra ekonomiskt stöd för att rädda bolagets dåliga ekonomi. 
Staten subventionerar också flygplatsen. Hässleholms kommun borde avveckla sitt 
ägande i bolaget. I klimatkrisens tid vill Miljöpartiet att den negativa miljöpåverkan 
som sker vid resor med flyg behöver minska kraftigt. Nackdelarna med att deläga 
Kristianstads flygplats överstiger fördelarna med stor måtta. Staten borde prioritera 
underhåll av järnvägen och byggnation av dubbelspår mellan Lund och Hässleholm, 
inte minst för att bättre nå Kastrup, istället för att subventionera ohållbara flygplat
ser. Kommunen borde jobba med beteendepåverkan så att fler kommuninvånare 
reser och förflyttar sig på ett mer klimatvänligt sätt. I regionpolitiken har MP tagit 
ställning för att regionen inte ska betala ut något stöd till flygplatsen framöver. 
Stödet föreslås istället omvandlas till ett slags innovationsstöd. Hässleholm kunde 
göra på samma sätt och rikta stödet som årligen betalas till flygplatsen till att istället 
utveckla miljövänliga transport- och resealternativ. 

Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning har yttrat sig i ärendet. 
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Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013, § 91, att ingå ett nytt konsortial
avtal med Kristianstads, Östra Göinge och Bromölla kommuner. I avtalet stadgas 
att varje kommun ska äga aktier i bolaget enligt en viss fördelning. 

I avtalets 11 § står vidare följande: 

"Detta avtal börjar gälla mellan parterna den 1 januari 2013 under förutsättning att 
respektive kommunfullmäktige godkänt avtalet vid den tidpunkten. I annat fall 
träder det i kraft när samtliga kommunfullmäktige fattat beslut. Avtalet gäller under 
en tid av åtta (8) år från det börjar gälla med en uppsägningstid om två år. Om 
avtalet ej sägs upp skriftligen inom angiven tid förlängs det automatiskt för 
ytterligare åttaårsperioder med motsvarande uppsägningstid." 

Eftersom avtalet inte är uppsagt så löper det på i ytterligare åtta år. Det innebär, 
såsom ekonomiavdelningen påpekar, att kommunen tidigast kan avveckla sitt 
ägandeskap i Kristianstad Airport AB per den 31 december 2028 med uppsägning 
två år innan. 

Kommunen kan alltså få ett avslut på avtalsförhållandet tidigast den 31 december 
2028. För detta krävs att avtalet sägs upp senast den 31 december 2026. Det finns 
alltså gott om tid att överväga lämpligheten av ett delägarskap, till exempel hur 
frågan med höghastighetsjärnväg utvecklas och framtiden för flygtrafiken. Att redan 
vidta åtgärder för att säga upp avtalet framstår med det anförda i beaktande som 
förhastat. Det föreslås därför att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-20, § 15, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

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

På grund av jäv deltar inte Lena Wallentheim (S) i handläggningen av detta ärende. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
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Protokollsanteckning i ärende 23 

Motion avveckla ägandet i Kristianstad Airport AB 

Det är inte en minut för tidigt att avveckla delägandet i Kristianstad Airport AB 

(arg. Nr. 556225-5157) 

I dagens tidning kan man läsa om pressad ekonomi, hur svårt det är att erbjuda 

drägliga lokaler för fritidsgårdarna, hur det saknas vilja och pengar att bevara 

hembygdsföreningarnas kulturarv, och hur trafiksäkerhetsåtgärder inte kan 

genomföras. 

Ändå betalar Hässleholms kommun upp till 1 miljon om året till Kristianstad 

Airport AB. Vad får kommunen för pengar? 

Affärslogiken bakom Kristianstad Airport är så dåligt att konsortieavtalet innehåller 

en klausul som säger att ägarna ska årligen, vid anfordran från bolaget, inbetala 

sina respektive andelar av föregående års redovisade underskott. 

Bolaget har under åren i princip alltid gått med förlust. Balansomslutningen har från 

2014 till 2018 minskat från 70,3 Mkr till 53,8 Mkr. Det egna kapitalet minskar stadigt 

och bolaget får omfattande koncernbidrag och intressentbidrag varje år. Även så 

från Hässleholms kommun. Kostnaden i kronor för varje start och landning är hög på 

Everöd. Kostnaden för miljön är antagligen ännu högre. 

I beredningen av ärendet står de att en uppsägning av konsortialavtal idag leder till 

ett avtalsslut den 31 december 2028. Att avtalet måste sägas upp senast den 31 

december 2026. 

miljöpartiet de gröna 
HÄSSLEHOLM 



Uppsägning av konsortieavtalet är inte det enda sättet att avveckla delägandet. 

Detta kan också ske genom att pantsätta, sälja eller på annat sätt förfoga över aktier 

eller teckningsrätter i bolaget. Därmed är inte ärendet tillräckligt beredd och bör 

återremitteras för analys av flera sätt att omgående avveckla delägandet. 

Låt oss avveckla det kommunala ägandet så fort som möjligt och istället stödja 

näringslivsutvecklingen i Hässleholm på mer verksamma sätt. I klimatkrisens tid 

rimmar det dåligt för en kommun som Hässleholm, med direkttåg till Kastrup, att 

äga en flygplats utanför kommunens territorium. 

Det är inte en minut för tidigt att avveckla delägandet i Kristianstad Airport AB. 

Kommunstyrelsesammanträdde, 2021-02-03 

Dolores Öhman (MP), ersättare. 

miljöpartiet de gröna 
HÄSSLEHOLM 
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Motion om att "införa Ängelholmsmodellen, Aktivitet 
Förebygger" 
Dnr: KLF 2019/267 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
besvarad. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

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

1) Att införa Aktivitet Fiirelrygger som ett projekt under ett år på enligt tjänstemännen 
lämpligt rektorsområde 

2) Att efter ett år utvärdera projektet i berörd nämnd för förslag till beslut om 
förlängt samt utökat projekt till övriga lämpliga rektorsområden. 

3) Att en skoldag för åk. 4 samt åk. 6 i berörda rektorsområden förlängs en timme i 
veckan för obligatorisk närvaro på Aktivitet Fiirelrygger. 

Som grund för sina yrkanden anför motionärerna följande. 

Aktivitet Förebygger (AF) är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle, 
näringsliv och föreningsliv där det förebyggande arbetet sätts i fokus. AF omfattar 
alla kommunala skolor och föreningar i kommunen, där elever i åk 4 och 6 har 
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obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid Att bygga nätverk och skapa bra 
förutsättningar för våra barn är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att 
samhällets olika aktörer hjälps åt och tar sitt ansvar så våra barn ges möjlighet till 
sysselsättning och en god gemenskap. AF jobbar för bra metoder som skapar 
trygghet, minskar mobbning och motverkar utanförskap. Genom AF synliggörs 
barns glädje och utveckling i föreningslivet! 

Ledare och samordnare inom AF har ett gemensamt ansvar för att alla barn ska få 
samma chans till individuell utveckling, både inom skola och föreningsverksamhet. 
Ledarens metoder, bemötande och förhållningssätt är avgörande för barnens 
välmående och utveckling. Ett bra ledarskap förbättrar barnens hälsa, vilket leder till 
bättre resultat och ökad måluppfyllelse. Arbete med metoder som inkluderar 
samtliga elever och tillgodoser deras behov av att bli sedda. Ett optimalt 
inlärningsklimat skapas och alla ska känna trygghet i gruppen och på så vis 
motverkas utanförskap. 

Ökad fysisk aktivitet förebygger olika sjukdomar och leder till ökad prestation i 
samtliga ämnen. Glädje och gemenskap är viktiga faktorer för god hälsa. Träning i 
värdegrundsfrågor ökar förståelsen för andra människor och minskar mobbning. 
Bättre självkänsla och en tillhörighet minskar riskerna för att hamna i någon form 
av ohälsa senare i livet. Ökat intresse för en aktivitet gör att våra barn börjar med 
aktiviteter på fritiden. Genom ett samarbete med Socialtjänsten samt idrottsföre
ningarna i kommunen är vår ambition att arenan ska ha hög vuxennärvaro tillika 
förebilder, som är en viktig del i det förebyggande arbetet. Ju bättre samverkan vi 
lyckas med desto fler barn kommer vi kunna hjälpa till ett bra liv. 

AF i Ängelholm som innefattas av 500 elever har en budget på 1,5 miljon kronor. 
Budgeten går till 1,5 tjänst, ledararvode, en liten del till utrustning och andra tidiga 
insatser samt hjälp till "utsatta barn". Initialt finansierades AF av sökta medel från 
Skåne idrotten. Successivt tog Ängelholms kommun över finansieringen. Barn som 
av olika anledningar hamnar i någon form av utanförskap/ ohälsa senare i livet 
medför enormt stora kostnader för samhället, somt ex vård, behandling, kriminalitet 
samt fangelsevistelser. För att minska dessa kostnader och undvika att människor 
mår dåligt behöver vi arbeta mer effektivt och strukturerat med preventiva metoder 
som gör skillnad för varje individ. AF är en billig social investering som gagnar hela 
samhället på lång sikt. 

Arbetssättet ger fler välmående barn både fysiskt, psykiskt och socialt. 
Hälsofrämjande arbete ökar chansen till att fler växer upp med goda levnadsvanor 
som i sin tur leder till medborgare med en god livsstil. Tidiga förebyggande insatser 
av detta slag är avgörande för välfarden. Konceptet AF är kostnadseffektivt, men 
framförallt räddar det människoliv. 

Kommunstyrelsen 
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Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 27 februari 2020, § 23, dels beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad, dels att inom ramen 
för Samarbete tre förvaltningar utreda möjligheten att genomföra föreslaget 
pilotprojekt enligt motionärernas intentioner. Av sammanträdesprotokollet framgår 
bland annat att ledningsgruppen för Samarbetet tre förvaltningar har uppmärksam
mat Aktivitet förebygger, och processledaren har deltagit i en spridningskonferens. 

Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har inkommit med yttranden. 

Bedömning 

Barn- och utbildningsnämnden har redan beslutat att inom ramen för Samarbete tre 
förvaltningar utreda möjligheten att genomföra föreslaget pilotprojekt enligt 
motionärernas intentioner. På så sätt bedömer kommunledningsförvaltningen att 
motionen kan anses besvarad. 

Det antecknas att enligt kommunens intranät är Samarbete tre förvaltningar ett 
samarbete mellan barn- och skolförvaltningen, socialförvaltningen och omsorgsför
valtningen som finns till för att alla barn och unga i Hässleholm ska ges en 
möjlighet till en bra start i livet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-20, § 16, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 23 

Utredning om Markan/Ungdomens hus 
Dnr: KLF 2020/818 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. 

Uppdraget för styrgruppen Matkan/Ungdomens hus ändras på så sätt det utvidgas 
till att även undersöka möjligheten att inrätta en eller flera mötesplatser för unga 
vilka till sin omfattning inte är att ses som ett fullskaligt Ungdomens hus samt inte 
behöver innefatta samtliga delar i tidigare presenterad utredning. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) lämnar skriftligt ändringsyrkande. 

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 förslag röstar nej." 

12 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

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

Följande röstar nej: Björn Widmark (FV). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt liggande förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

53 (54) 



Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
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Processen kring Ungdomens hus har pågått under många år i olika etapper. Den 
nuvarande processen inleddes med en förenklad förstudie 2016-10-17 vilken visade 
på behovet av en mer omfattande utredning. Utifrån denna förstudie beslutade 
kommunfullmäktige 2017-01-30, § 7, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att med 
berörda nämnder tillsätta en arbetsgrupp som skulle utreda förslag, syfte, placering 
och verksamhetens utformning. En politisk styrgrupp med representanter för de tre 
stora politiska blocken skulle också tillsättas. Den 2017-08-28, §, 182 redovisades 
uppdraget till kommunfullmäktige, som beslutade att en mer omfattande utredning 
skulle genomföras. Utredningen genomfördes i samverkan mellan dåvarande 
kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen. I projektet anställdes ungdoms
ambassadörer, vilka fick i uppdrag att göra ett omfattande intervjuarbete med unga i 
kommunen. 

Den 24 september 2018 presenterades utredningens resultat för fullmäktige, som 
bland annat beslutade att "Inrätta ett centralt beläget Ungdomens Hus vari Markans 
verksamhet ska inrättas såväl organisatoriskt som verksamhetsmässigt i enlighet 
med utredningens förslag." 

Av rapport 2021-01-26 från styrgruppen framgår att gruppen på anförda skäl anser 
att uppdraget från kommunfullmäktige bör utvidgas till att även medge att man 
tittar på alternativa lösningar. Detta kan exempelvis vara att inrätta en eller flera 
mötesplatser, mer eller mindre centralt, vilka genom sin organisation tillsammans 
ger möjlighet att arbeta med barn- och unga ur ett övergripande perspektiv även om 
inte samtliga delar av utredningen kan omfattas. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Skriftlig reservation från Folkets väl vid kommunstyrelsens möte 2021-02-03. 
Ärende 25: Utredning om Markan Ungdomens hus. 

Folkets väl har yrkat på att vi fattar beslut om att: 
• Inrätta en central mötesplats för ungdomar i kulturhusets tomma lokaler 

i bottenplanet (Restaurangdelen) varvid en ny entre' skapas från 
Järnvägsgatan. 

• Behåll Markan och dess verksamhet på nuvarande plats. 

• Behåll Mötesplats Ljungdala på nuvarande plats. 
Anmärkning: Styrgruppens tal om att totalrenovera Markan (kostnad 15 miljoner) har ingen 
grund i ett verkligt behov. Det verkliga behovet av underhållsåtgärder av Markan hamnar på 
betydligt lägre och hanterbara belopp. Taket är redan omlagt till stora delar och lokalerna i 
övrigt i bra och ändamålsenligt skick. Ett löpande underhåll kostar betydligt mindre. Just nu 
är det främst brandsäkerhetsfrågan och fönsterunderhåll (målning) som brådskar. 

Folkets väl anser inte att det behövs fler utredningar i frågan. 
Utredningsarbeten har hitintills kostat drygt 2 miljoner kronor. Trots detta har 
styrgruppen under ledning av Robin Gustavsson (KD) misslyckats med att ta 
fram ekonomiskt underbyggda och realistiska förslag. Det är hög tid att agera 
och det finns redan mer än tillräckligt med beslutsunderlag och lämpliga lokaler 
och helhetslösningar. Redan 2018-06-22 lämnade Folkets väl in en motion i 
frågan om Ungdomens hus. Denna motion, med en samlingslokal för unga i 
kulturhuset är alltjämt aktuell. Just nu finns därtill ännu bättre förutsättningar 
att, till låga kostnader, skapa en sådan mötesplats i Kulturhuset efter att även 
restaurangdelen nu är tom. Denna stora öppna lokal, nära järnvägsstationen, är 
synnerligen lämplig för att bli en central mötesplats för alla ungdomar boende i 
vår kommun. En separat ingång från Järnvägsgatan kan iordningställas till rimlig 
kostnad. Nuvarande dörr till kulturhusets entre' /foaje' stängs då helt. 
Eventuellt kan del av f.d. Turistbyråns lokaler på sikt involveras varvid en 
passage tas upp mellan restaurangen och turistbyrån. 

En konsult /Arkitektgården AB i Kristianstad) har på uppdrag av 
kulturförvaltningen föreslagit just dessa lokaler. Det anmärkningsvärda är dock 
att deras uppdrag var att föreslå en II gemytlig mötesplats för unga och 
pensionärer11

• Hur kom pensionärerna in i bilden? Detta hugskott har lett till att 
konsulten föreslagit att restaurangen byggs om till att bli fyra rum, varav bara 
ett helt för ungdomarna. Men en samlingsplats för unga i centrum måste bestå 
i öppna överblickbara ytor med bra insyn. Detta är nödvändigt om 
personalstyrkan på plats skall kunna begränsas till en rimlig nivå. Behövs en 
särskild samlingslokal för pensionärer i Kulturhuset så låt det då bli i kafe'delen. 
Björn Widmark, Folkets väl 
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Ärende 25: Utredning om Markan Ungdomens hu'-+-= . .....-'~1- .. _... _ ____. 

Folkets väl yrkar på att vi fattar beslut om att: 

1. Inrätta en central mötesplats för ungdomar i 
kulturhusets tomma lokaler i bottenplanet 
(Restaurangdelen) varvid en ny entre' skapas från 
Järnvägsgatan. 

2. Behålla Markan och dess verksamhet på nuvarande 
plats. 

3. Behålla Mötesplats Ljungdala på nuvarande plats. 

Björn Widmark 
Folkets väl 
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