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Jonas I<Jein Närvarande digitalt via Teams: Stefan Larsson, Douglas Roth, Christer 
Caesar, Thomas Haraldsson, Jens Lindholm, Susanne Lottsfeldt, Paul Thurn, 
Magnus Åkeborn, Dolores Öhman, Johan Hammarqvist. 
Nämndsekreterare Angela Samarzija Närvarande digitalt via Teams: Kommundirektör 
Bengt-Arne Persson, kanslichef/ bitr. förvaltningschef Jan-Ole Engkvist, 
kommunjurist Magnus Gjerstad, personalchef Marie Söderqvist, 
säkerhetssamordnare Kajsa Hermansson, förvaltningschefBUF Rolf Bengtsson, 
förvaltningschef KFF Anders Rosengren, tillväxtchef Stefan Larsson, 
näringslivsutvecklare Sofia Stridsberg, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Hanna Nilsson 

Lena Wallentheim 
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Louise Davidsson 
2021-04-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Innehållsförteckning 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 24 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Ballingslövs § 25 
Medborgarhusförening 

Val av representant till Styrgrupp Markan/Ungdomens hus § 26 

Anmälan av delegationsbeslut § 27 

övriga anmälningar § 28 

Övergångsbestämmelser till förtroendevaldas pensionsavtal med § 29 
anledning av ändrad tillämpning . 

Uppdrag att återkomma med förslag på fortsatt föreningsstöd § 30 

Redovisning av uppdrag kring samordnad måltidsorganisation § 31 

Plan för robust livsmedelsförsörjning inom viss samhällsviktig § 32 
verksamhet, Hässleholms kommun 

Förvärv av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 § 33 

Motion om ombyggnationen av Järnvägsgatan i Hässleholm § 34 

Motion om omgestaltning av Järnvägsgatan § 35 

Motion gällande införande av etableringslån i Hässleholms kommun § 36 

Motion om lokal för en sammanhållen inomhusträning § 37 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

6J1J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 24 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om föregående styrelsemöte 
2021-02-04. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

:6 ~ 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Ballingslövs 
Medborgarhusförening 
Dnr: KLF 2020/1409 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Ken Breisch (SD) till ledamot i Ballingslövs 
Medborgarhus förening. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) nominerar Ken Breisch (SD) till uppdraget som ledamot i 
Ballingslövs Medborgarhusförening. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslaget under proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Malin Fransson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Ballingslövs 
Medborgarhusförening. Avsägelsen har beviljats och ny ledamot ska utses . 

Ingen nominering har inkommit. 

Sänt till: 
Ballingslövs Medborgarhusförening 
Troman 
Personalavdelningen 
Ken Breisch 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Val av representant till Styrgrupp Markan/Ungdomens 
hus 
Dnr: KLF 2021 /129 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Thomas Haraldsson (L) till uppdraget som representant för 
kultur- och fritidsnämnden i Styrgrupp Matkan/Ungdomens hus. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12 § 315 att utse en styrgrupp för projektet 
Markan/Ungdomens hus. Styrgruppen ska enligt beslutet bestå av fyra 
representanter, en för varje block. Styrgruppen väljs för hela mandatperioden men 
kan komma att upphävas tidigare. Ingvar Bergman (L) har utsetts att representera 
kultur- och fritidsnämnden. Han har nu avsagt sig sitt uppdrag i kultur- och 
fritidsnämnden. Avsägelsen beviljades av kommunfullmäktige den 1 mars 2021 och 
Thomas Haraldsson (L) valdes till uppdraget som ny ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden. 

Liberalerna nominerar Thomas Haraldsson (L) till uppdraget som representant för 
kultur- och fritidsnämnden i Styrgrupp Matkan/Ungdomens hus. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Thomas Haraldsson 
Ingvar Bergman 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2021-4 
Kommunledningsförvaltningen - Delegationsbeslut avseende anställningar under 
januari 2021. 

RTJ 2021/2-1 
Räddningstjänsten - Delegations beslut avseende tillsyn och förelägganden enligt 
LSO /LBE, sotningar samt brandskyddskontroller under januari 2021. 

Protokoll 
Personalutskottet 2021-01-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 28 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna. 

KLF 2021-5 
Cliens kapitalförvaltning - Totalrapport för Hässleholms kommuns kapitalförvaltning 
per den 31 december 2020. 

KLF 2021/147-1 
Socialnämndens uppföljning av Public Partners granskning. 

KLF 2021/123-1 
I planen över sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott hade två 
beredningstillfållen lagts samtidigt som arbetsutskottet. Dessa tillfallen har nu flyttats så 
att de inte krockar med arbetsutskottet. Under förutsättning att kommunfullmäktige 
den 1 mars 2021 beslutar att flytta budgetdagen förs även den förändringen in i planen. 

KLF 2021/140-1 
Tre förvaltningar - Verksamhets berättelse 2020. 

KLF 2021/144-1 
Arbetsmarknadsnämnden - Arbetsmarknadsnämnden har reviderat 
sammanträdesdagarna för år 2021. 

KLF 2021/154-1 
Omsorgsnämnden - Omsorgsnämnden har beslutat om omvärlds- och 
verksamhetsanalys för 2021 . 

KLF 2021/157-1 
Konsumentvägledning - Statistik över konsumentvägledningen avseende år 2020. 

KLF 2021/149-1 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Nyhets brev från KSF AB. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

KLF 2021/53-1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Nationella vårdkompetensrådet - Kortsiktiga prognoser över examinerade från 
vård utbildningar. 

Protokoll 
Förvaltningssamverkan kommunledningsförvaltningen 2021-01-29 

Kommunstyrelsen 

J"'''''' !J J,J Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Övergångsbestämmelser till förtroendevaldas 
pensionsavtal med anledning av ändrad tillämpning 
Dnr: KLF 2021/116 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för politisk beredning. 

Reservationer 

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

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet, det vill säga att det inte ska införas 
några övergångsbestämmelser utan tillämpningen av 40 procents regeln ska gälla 
utan fördröjning. 

Hanna Nilsson (SD) instämmer i Björn Widmarks yrkande. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för politisk beredning. 

Joachim Fors (S), Lena Wallentheim (S), Karin Axelsson (M) och Agneta Olsson 
Enochsson (L) instämmer i återremissyrkandet. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har fram till 2020-12-31 haft en annan tillämpning än praxis 
avseende när en förtroendevalds uppdrag ska bedömas vara på betydande del av 
heltid. Hässleholms kommuns bedömning att sammanlagda uppdrag med en 
tjänstgöringsgrad om 25% eller mer är att betrakta som betydande del av heltid är 
inte förenlig med gällande praxis, där betydande del av heltid avser sammanlagda 
uppdrag med en tjänstgöringsgrad om 40% eller mer av heltid. 

Kommunstyrelsen 

J"'Wriog!J w Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

I samband med revideringen av reglementet "Bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda" med giltighet från och med 2021-01-01 ändrades 
också tillämpningen av begreppet "betydande del av heltid" till gällande praxis. 

Nyss nämnda tillämpningar har en direkt inverkan på de pensionsavtal som de 
förtroendevalda omfattas av. Pensionsavtalen OPP-KL och PBF använder sig av 
40% som gränsvärde för om den förtroendevalde ska omfattas av samtliga 
förmåner i avtalet eller endast vissa delar. Kommunens tidigare tillämpning av 
betydande del av heltid innebär att fler förtroendevalda har kvalificerat sig för 
pensionsavtalen i sin helhet, än vad som är brukligt i andra kommuner. 

Hässleholms kommuns beslut att från och med 2021-01-01 följa gällande praxis 
avseende begreppet betydande del av heltid (40%), får en direkt negativ inverkan på 
vissa förtroendevaldas pensionsförmåner. För att lindra konsekvensen av den nya 
tillämpningen, som innebär att vissa förtroendevalda inte längre omfattas av 
samtliga pensionsförmåner i de för kommunen gällande pensionsavtalen OPP-KL 
och PBF föreslås en övergångsbestämmelse. 

Förslag till övergångsbestämmelse: 

Övergångsbestämmelsen gäller för förtroendevald med aktivt uppdrag 2021-01-01 
och ska gälla som längst till och med 2022-12-31. 

• Övergångsbestämmelsen avser förtroendevalda som 2020-12-31 uppbar 
månadsarvode med 25 % eller mer av grundbeloppet och enligt dåvarande 
tillämpning ansågs fullgöra sitt uppdrag på minst 40 % av heltid. 

• Från 2021-01-01 gäller för nytillträdd förtroendevald ordinarie tillämpning 
om minst 40% av heltid för att anses fullgöra sitt uppdrag på betydande del 
av heltid (40%) i kommunen/bolagen och därmed omfattas av hela OPP
KL alternativt PBF. 

Att besluta om en tidsbegränsad övergångsbestämmelse gällande pensionsvillkoren 
för dessa särskilt berörda förtroendevalda är rimligt, med tanke på att 
förutsättningarna ändrats under pågående uppdragstid. Förslaget innebär att inför 
mandatperiod 2023 har övergångsreglerna spelat ut sin roll och den nya 
tillämpningen gäller samtliga, även de som träffades av övergångsbestämmelsen 
fram till 2022-12-31. 

Föreslagen övergångsbestämmelse är framtagen av personalavdelningen i samarbete 
med sakkunnig från KPA. Övergångsbestämmelsen föreslås att föras in i 
Hässleholms kommuns tillämpningsanvisningar för OPP-KL och PBF. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiska konsekvenser 

Kan leda till en kostnadsökning om någon av de berörda förtroendevalda under 
övergångsbestämmelsens giltighet ansöker om, och beviljas en pensionsförmån, 
som enligt den nya tillämpningen inte längre ingår i förmånen. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2021-02-19, § 6, kommunstyrelsen följande beslut: 

1. anta förslaget på övergångsbestämmelse vid tillämpningen av 
pensionsavtalen OPF-KL och PBF. 

2. anta förslaget på reviderade tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF, 
med anledning av beslutad övergångsbestämmelse. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Personalavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~hJ 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

§ 30 

Uppdrag att återkomma med förslag på fortsatt 
föreningsstöd 
Dnr: KLF 2020/1383 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Förslaget på stödåtgärder för att bistå föreningslivet med anledning av 
Covid-19-pandemin godkänns, förutom vad avser punkten om 
tränings taxor. 

2. 750 000 kr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 2021 
reserveras för tillfälligt ekonomiskt stöd till det lokala föreningslivet. Stödet 
gäller för våren 2021. 

3. Kultur- och fritidsförvaltningen, i samråd med tillväxtavdelningen, ges i 
uppdrag att bereda ansökningarna för tillfälligt föreningsstöd. Beslut om att 
bevilja stöd fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

4. Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget för 2021 tillförs 100 000 kr för 
föreningars fria reklamrätt under 2021 i/ på kommunala anläggningar. 
Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 
2021. 

5. Kultur- och fritidsförvaltningens driftsbudget för 2021 tillförs 400 000 kr 
från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för att kunna 
möjliggöra för en tillfällig extra tilldelning av lokalbidrag samt en tillfällig 
reducering av hyran för föreningar som verkar i Hässleholms kommun. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om vilka föreningar som erhåller extra 
stöd/hyresreduktion. 

6. Uppföljning, samt prövning av ytterligare ekonomiskt stöd, görs till 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast september 2021. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till förslaget med den ändringen att det i punkt 1 
läggs till "förutom vad avser punkten om träningstaxor". 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Karin Axelsson (M), Hanna Nilsson (SD) och Lena Svensson (C) instämmer i Lena 
Wallentheims yrkande. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 16.17 - 16.25. 

Omröstning 

Ordförande ställer Lena Wallentheims förslag under proposition och finner det 
bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Vid sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 december 2020 fick 
kommundirektören uppdraget att senast den 17 februari 2021 ta fram förslag på 
fortsatt föreningsstöd under 2021. Kultur- och fritidsförvaltningen har, i samverkan 
med Tillväxtavdelningen, identifierat förslag på åtgärder för fortsatt föreningsstöd 
under 2021 och gör bedömningen att många föreningar fortsatt kommer få det tufft 
under våren 2021. 

Till förslag för beslut föreslås att 750 000 kronor i tillfälligt ekonomiskt stöd ska 
reserveras till det lokala föreningslivet. Utöver det tillfälliga ekonomiska stödet, 
föreslås ytterligare åtgärder för att bistå föreningslivet under Covid-19-pandemin. 

Barnperspektivet 

Det är viktigt att barn erbjuds en meningsfull och aktiv fritid. För detta spelar ett 
lokalt och mångfacetterat föreningsliv en stor roll. 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt förslaget tillförs kultur- och fritidsnämndens driftbudget för 2021 100 000 kr 
för föreningars fria reklamrätt under 2021 i/ på kommunala anläggningar, samt 400 
000 kr för att kunna möjliggöra för en tillfällig extra tilldelning av lokalbidrag samt 
en tillfällig reducering av hyran för föreningar som verkar i Hässleholms kommun. 
Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 2021. 
750 000 kr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 2021 

reserveras för tillfälligt ekonomiskt stöd till det lokala föreningslivet för våren 2021. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-17, § 20, hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sänt till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Samtliga förvaltningar 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

15 (44) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

§ 31 

Redovisning av uppdrag kring samordnad 
måltidsorganisation 
Dnr: KLK 2019/283 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. En samordnad måltidsorganisation inrättas inom tekniska nämndens 
ansvarsområde från 1 januari 2022, enligt beskrivning i genomförd 
utredning. 

2. För samordningen av det fortsatta arbetet med att sammanföra nuvarande 
måltidsverksamheter inrättas en tjänst som projektledare under perioden 
2021-04-06 - 2021-12-31. 

3. Budgetmedel på 650 000 kronor år 2021 för tjänst som projektledare tillförs 
tekniska nämnden. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda medel 2021. 

4. En styrgrupp bestående av förvaltningscheferna för omsorgs-, barn- och 
utbildnings- och tekniska förvaltningen samt ekonomichefen leder det 
fortsatta genomförandearbetet. En arbetsgrupp bestående av sakkunniga 
inom de berörda förvaltningarna ska bistå styrgruppen och projektledaren 
med sakkunskap under genomförandefasen. Presidierna i kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt tekniska nämnden 
utgör referensgrupp i det fortsatta arbetet. Referensgruppen kommer att 
finnas kvar efter genomförandedatum och upphör efter överenskommelse i 
referensgruppen. 

5. Styrgruppen ges ett fortsatt uppdrag att ta fram förslag på principer kring 
ekonomisk fördelning och ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 
31 augusti 2021. Utredningen ska tydliggöra vilken finansieringsmodell som 
ska användas vid inrättandet av den samordnade måltidsorganisationen och 
vad det innebär för eventuell budgetomfördelning mellan berörda nämnder 
från och med år 2022. 

6. Budgetmedel för den utökade kostnaden i tabell 2 i bilaga 1 på 3 176 tkr år 
2022 som minskas med 2 593 tkr år 2023 ska arbetas in i Strategisk plan 
med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 i enlighet med den fortsatta 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

utredningen enligt punkt 5 ovan. Även övriga budgetomfördelningar som 
framkommer ska arbetas in. 

7. Investeringsmedel avseende kommunens investeringar på totalt 135,4 mnkr 
enligt arbetsgruppens rapport, bilaga 1 (sid 18) arbetas in i Strategisk plan 
med budget för åren 2022-2027. Investeringarna ska vara anslagstyp 1. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Utifrån uppdrag från Kommunstyrelsen genom beslut 2019-05-22 om att ta fram 2-
3 alternativ för en mer kvalitativ och kostnadseffektiv kost- och måltidsproduktion 
jämfört med nuvarande kostorganisation, och ett förnyat uppdrag med en tydligare 
inriktning 2019-11-22 om att ta fram förslag med avsikt att 2021-01-01 inrätta en 
samordnad måltidsorganisation för Hässleholms kommun i egen regi, lämnar den 
styrgrupp som haft i uppdrag att ta fram förslaget härmed ett förslag till 
genomförande. 

Föreslagets genomförandedatum har skjutits fram till 2022-01-01, i huvudsak 
beroende på att utredningsuppdraget pausades under den första fasen av 
coronapandemin. 

Förslaget innebär att en samordnad måltidsorganisation inrättas i tekniska 
förvaltningen, med en ledningsorganisation som finns beskriven i den genomförda 
utredningen. 

En samordnad måltidsorganisation i egen regi bedöms möjliggöra optimering och 
enhetlighet av lokaler, maskinpark, ekonomi och investeringar, målstyrning, 
medarbetares kompetens och arbetsmiljö, personalförsörjning, livsmedelshantering, 
kvalitet och omvärldsbevakning samt skapa förutsättningar att öka följsamheten till 
den av kommunfullmäktige beslutade måltidspolicyn. Vidare möjliggör en 
samordning för de förvaltningar som idag har ansvar för måltider att fokusera på 
sina kärnverksamheter. 

Initialt kommer kostnaden för den nya organisationen att öka, genom inrättandet av 
en ny ledningsorganisation. Redan från år 3, dvs 2024 om genomförandet sker 
enligt förslag, kommer kostnaderna att vara neutraliserade, för att sedan minska 
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åren därefter. Förutsättningen för detta är genomförandet av den investeringsplan 
som föreslås i utredningen, som möjliggör omställning av en del kök så att antalet 
anställda kan reduceras. Personalminskningar kommer att kunna genomföras utan 
uppsagrungar. 

Den investeringsplan som föreslås innebär att kök ställs om först då de är i behov 
av omfattande underhåll eller ombyggnation, och att minst ett tillagningskök ska 
finnas kvar i respektive kransort. Flera tillagningskök kommer att finnas i 
centralorten. 

Utredningen har samordnats med pågående arbete för att ta fram en plan för hur 
måltidsförsörjning ska ske i krissituationer, genom att utrusta ett antal kök för 
ändamålet. Även detta uppdrag kräver att investeringar görs i ett antal kök. 

Ett fortsatt arbete med inrättande av en ny måltidsorganisation måste ske efter ett 
beslut i kommunfullmäktige. För att samordna detta arbete föreslås inrättandet av 
en projektledartjänst under perioden 2021-04-06-12-30, placerad i tekniska 
förvaltningen. Det fortsatta arbetet föreslås ledas av en styrgrupp bestående av 
förvaltningscheferna för omsorgs-, barn- och utbildnings- och tekniska 
förvaltningen samt ekonomichefen. En arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom 
de berörda förvaltningarna ska bistå styrgruppen och projektledaren med 
sakkunskap under genomförandefasen. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

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

Miljökonsekvenser 

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

Långsiktigt bedöms de ekonomiska konsekvenserna blir positiva, om utredningens 
förslag och intentioner genomförs. Den stora potentialen ligger i att investeringar 
kan genomföras strategiskt, i de kök där investeringarna medför lägst kostnader och 
ger störst möjligheter till effektiviseringar. Bedömningen av möjliga 
kostnadsminskningar för personal görs försiktigt, men en reducering på sikt 
kommer att ske av dessa driftskostnader. 

Initialt kommer en ny måltidsorganisation att behöva tillföras vissa resurser, då en 
ny organisation för ledning och verksamhetsstöd måste skapas. 

Ekonomiska konsekvenser framgår för övrigt i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 

Under 2021 behöver medel under perioden 04-06-12-30 tillföras för inrättande av 
en tjänst för att samordna arbetet med genomförande av en samordnad 
måltidsorganisation. Medel för att genomföra den föreslagna investeringsplanen, 
135,4 mnkr, föreslås inarbetas i budget för åren 2022-2027. Investeringarna ska vara 
av anslagstyp 1. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-17, § 21, kommunfullmäktige 
följande beslut: 

1. En samordnad måltidsorganisation inrättas inom tekniska nämndens 
ansvarsområde från 1 januari 2022, enligt beskrivning i genomförd 
utredning. 

2. För samordningen av det fortsatta arbetet med att sammanföra nuvarande 
måltidsverksamheter inrättas en tjänst som projektledare under perioden 
2021-04-06 - 2021-12-31. 

3. Budgetmedel på 650 000 kronor år 2021 för tjänst som projektledare tillförs 
tekniska nämnden. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda medel 2021. 

4. En styrgrupp bestående av förvaltningscheferna för omsorgs-, barn- och 
utbildnings- och tekniska förvaltningen samt ekonomichef en leder det 
fortsatta genomförandearbetet. En arbetsgrupp bestående av sakkunniga 
inom de berörda förvaltningarna ska bistå styrgruppen och projektledaren 
med sakkunskap under genomförandefasen. Presidierna i kommunstyrelsen, 
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barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt tekniska nämnden 
utgör referensgrupp i det fortsatta arbetet. Referensgruppen kommer att 
finnas kvar efter genomförandedatum och upphör efter överenskommelse i 
referensgruppen. 

5. Styrgruppen ges ett fortsatt uppdrag att ta fram förslag på principer kring 
ekonomisk fördelning och ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 
31 augusti 2021. Utredningen ska tydliggöra vilken finansieringsmodell som 
ska användas vid inrättandet av den samordnade måltidsorganisationen och 
vad det innebär för eventuell budgetomfördelning mellan berörda nämnder 
från och med år 2022. 

6. Budgetmedel för den utökade kostnaden i tabell 2 i bilaga 1 på 3 176 tkr år 
2022 som minskas med 2 593 tkr år 2023 ska arbetas in i Strategisk plan 
med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 i enlighet med den fortsatta 
utredningen enligt punkt 5 ovan. Även övriga budgetomfördelningar som 
framkommer ska arbetas in. 

7. Investeringsmedel avseende kommunens investeringar på totalt 135,4 mnkr 
enligt arbetsgruppens rapport, bilaga 1 (sid 18) arbetas in i Strategisk plan 
med budget för åren 2022-2027. Investeringarna ska vara anslagstyp 1. 

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

Ordförande ställer liggande förslag till beslut med det av förvaltningschefen för 
barn- och utbildningsförvaltningen föreslagna tillägget under punkt 4, att 
"Referensgruppen kommer att finnas kvar efter genomförandedatum och upphör 
efter överenskommelse i referensgruppen", under proposition och finner liggande 
förslag med tillägg bifallet. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Plan för robust livsmedelsförsörjning inom viss 
samhällsviktig verksamhet, Hässleholms kommun 
Dnr: KLK 2019/177 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Plan för robust livsmedelsförsörjning vid kris inom viss 
samhällsviktig verksamhet, Hässleholms kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Planen syftar till att översiktligt redogöra för de frågeställningar som kan uppstå vid 
en störning i livsmedelsförsörjningen, föreslå generella åtgärder samt att klargöra 
ansvarsområden och arbetsfördelning mellan olika aktörer. En robust 
livsmedelsförsörjning kräver ekonomiska medel för utökad lagerhållning av 
livsmedel (ytterligare fyra dagars normalbehov och engångsartiklar för sju dygn) 
samt viss köksutrustning. Exakt beräkning av volym livsmedel, kostnad för 
beredskapslager samt inköp av köksutrustning föreslås göras då beslut om den 
samordnade måltidsutredningen är taget. 

Framtagen handlingsplan för robust livsmedelsförsörjning i Hässleholms kommun 
är gjord utifrån ett krisberedskapsperspektiv (ej perspektivet om hållbara matsystem 
eller hållbarhet) och omfattar kommunal samhällsviktig verksamhet med uppdrag 
att tillaga måltider till brukare, elever/barn. 

Handlingsplanen ska uppdateras och kompletteras kontinuerligt i takt med att övrigt 
kontinuitetsarbete i kommunen fortgår, framtida arbete med den samordnade 
måltidsutredningen samt i takt med det regionala arbetet med uppbyggnad av civilt 
försvar och de direktiv som ges nationellt och regionalt utifrån det. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Den målgrupp som behöver hjälp och omsorg av kommunen i vardagen är en 
prioriterad målgrupp även under en samhällsstörning/kris och omfattas i denna 
handlingsplan. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

21 (44) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiska konsekvenser 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

En robust livsmedelsförsörjning kräver ekonomiska medel för utökad lagerhållning 
av livsmedel samt köksutrustning i form av: 

• ekonomiska medel för upprättande av beredskapslager av livsmedel för fyra 
dagars normalbehov samt engångsartiklar för sju dygn på respektive 
tillagningskök. Beredskapslagret är utöver de ordinarie lager på ca tre dygn 
som finns i samtliga tillagningskök. För en beredskap i ett längre perspektiv 
än totalt en vecka krävs ytterligare lagerhållning, och då kan ovan beräkning 
utgöra underlag även för ett längre tidsperspektiv. 

• ekonomiska medel för inköp av frigolitboxar och värmevagnar i syfte att 
användas för mindre leveranser. 

Exakt beräkning av volym livsmedel, kostnad för beredskapslager samt inköp av 
frigolitboxar och värmevagnar kan göras då beslut om den samordnade 
måltidsutredningen är taget. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-17, § 22, kommunstyrelsen att 
anta Plan för robust livsmedelsförsörjning vid kris inom viss samhällsviktig 
verksamhet, Hässleholms kommun. 

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

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsförvaltningens kostenhet 
Omsorgsförvaltningens kostenhet 
Säkerhets funktionen 
Kommunal författningssamling 
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§ 33 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

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

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

3. Köpet på 29 500 000 kronor samt förvärvs- och förrättningskostnader på 
800 000 kronor, det vill säga totalt 30 400 000 kronor finansieras genom 
ökad upplåning. Beloppet tillförs tekniska nämndens investeringsbudget för 
år 2021. 

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

5. Kommunstyrelsen får under år 2021 låna ytterligare 30 400 000 kronor. Den 
nya totala upplåningsramen för år 2021 uppgår då till 348 000 000 kronor. 

Reservationer 

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

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

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Miljöpartiet motsätter sig köpet av Brännmästaren. Kommunen behöver inte 
lokalerna. Det finns ingen anledning till att köpa i dagsläget. Dessutom är området 
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enligt detaljplanen avsett för industri och inte föränderlig med kommunal 
verksamhet eller kontor. 

Priset på 30 miljoner är mycket över marknadspriset. Dessutom är fastigheten 
förenad med höga kostnader för underhåll och renovering. 

Partiet var emot köpet redan vid förra hantering och är ännu mer övertygad nu, 
efter ytterligare utredningar. Köpet är onödigt och innebär en oansvarig användning 
av skattebetalarnas pengar. Vi tar avstånd från köpet." 

Yrkande 

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

Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD) och Björn Widmark (FV) och Agneta 
Olsson Enochsson (L) yrkar avslag på ärendet 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet ska avslås. 

Votering begärs. 

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

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

Följande röstar ja: Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Lena 
Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Ola Lindahl (S), Henrik Backlund (S). 

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

Följande avstår: Lena Svensson (C) 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Benny Petersson (S) väckte ett initiativärende i tekniska nämnden i vilket han på 
anförda skäl yrkade att kommunen skulle förvärva fastigheten Hässleholm 
Brännmästaren 7. 
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Tekniska nämnden fattade den 25 juni 2020 följande beslut. 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna köpeavtalet med tillhörande bilagor samt: 
- Föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
fullmäktige att besluta att godkänna köpeavtalet med tillhörande bilagor - Att ge 
ordförande i tekniska nämnden i uppdrag att underteckna köpeavtalet. 

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

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020 föreslagit 
att kommunen inte förvärvar aktuell fastighet i enlighet med upprättat avtal. 

Vid sammanträde den 19 oktober 2020, § 132, beslutade kommunfullmäktige att på 
begäran av en minoritet återremittera ärendet 
- för inhämtande av yttrande från miljö- och stadsbyggnadsnämnden om placering 

av ungdomens hus på fastigheten samt om den idag befintliga verksamheten i 
fastigheten är i överensstämmelse med gällande plan; 
- för inhämtande av yttrande från tekniska nämnden avseende kostnad för de 

underhållsåtgärder som är markerade med rött och gult i den till ärendet fogade 
statusbedömningen samt för utredning om någon av byggnaderna är angripna av 
mögel och 
- för utredning från kommunledningsförvaltningen om lagligheten av det upplägg 
som nu ligger på kommunfullmäktiges bord. 

Det antecknas vidare följande. I punkt 12 a i köpeavtalet stadgas bland annat att 
respektive parts skyldighet att fullfölja avtalet är villkorad av att avtalet godkänns 
genom beslut av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun och att det beslutet 
vinner laga kraft. I punkt 12 b stadgas vidare att för det fall att villkoret i punkt 12 a 
inte uppfylls senast den 31 december 2020 ("Villkorsdagen") ska avtalet upphöra att 
gälla och samtliga eventuella prestationer som utväxlats enligt avtalet ska gå åter. 
Nämnda datum har ändrats till den 31 december 2021. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens har den 25 november, § 190, beslutat godkänna 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar och överlämna det som miljö
och stadsbyggnadsnämndens yttrande över remissen. Av förvaltningens förslag till 
remissvar framgår följande. Idag används aktuell fastighet för kontor och lagerverk
samhet. Gällande detaljplan tillåter användningen småindustri och all annan 
användning, inklusive pågående kontorsverksamhet, är således planstridig. Delar av 
fastigheten är belagda med byggnadsförbud (prickmark) vilket medför att några 
redan uppförda byggnader också strider mot gällande detaljplan. Om fastigheten ska 
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användas för annat än småindustri kommer det bli svårt att lagligen möjliggöra det. 
Även befintliga kontorsverksamheter kommer ha svårigheter att utvecklas om 
behov av utbyggnad uppstår. För att kunna möjliggöra ett ungdomens hus behöver 
en ny detaljplan antas med markanvändningen C för centrumverksamhet och 
samlingslokal. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är dock tveksam till om 
placeringen är lämplig med hänsyn till närheten till spårområdet där farligt gods 
transporteras. En samlingslokal som är avsedd att kunna hysa en större grupp 
människor bör lokaliseras på säkert avstånd från farligt godstransporter. Kvarteret 
Brännmästaren 7 ligger inom ett utredningsområde för framtida nya stambanor 
vilket medför en osäkerhet i tid när en ny detaljplan kan vara fardig. Trafikverket 
planerar ta beslut om nya stambanor och spårdragningar i juni månad år 2022. Vid 
dialog med Trafikverket har handläggare framfört att inga detaljplaner kommer att 
godkännas av myndigheten inom utredningsområdet före år 2022. Om miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett planförslag för 
kvarteret Brännmästaren 7 kommer det att krävas utredningar vad gäller mark
föroreningar, risker med farligt gods och buller från järnvägen. Detta sammantaget 
ger en tidplan för en ny detaljplan om ca två år efter Trafikverkets beslut angående 
nya stambanor, om inget oförutsett inträffar under planprocessen. 

Den 17 december 2020, § 105, beslutade fattade tekniska nämnden följande. 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna Tekniska förvaltningens remissyttrande 
och överlämna det som Tekniska nämndens remissyttrande i ärendet. 

2. Tekniska nämnden beslutar att godkänna den ändrade köpehandlingen och att 
genomföra förvärvet av Hässleholm Brännmästaren 7. 

Av förvaltningens yttrande framgår bland annat följande. 
Tekniska förvaltningen har låtit genomföra en kemisk luftanalys för att undersöka 
förekomst av mikrobiella och/ eller kemiska skador i fastigheten. Totalt togs fem 
olika prover som placerades ut på fyra olika platser i två olika byggnader. Fyra 
prover togs i den före detta postterminalen och ett prov togs i den "gula villan". 
Resultatet av analysen visar på att det inte finns indikationer på att fukt har orsakat 
mikrobiella och/ eller kemiska skador i byggnaderna. I ett prov (som placerads vid 
korridor/ omklädningsrum i den före detta postterminalen) uppvisades en något 
högre halt än förväntat av 1-butanol. Detta ämne används som lösningsmedel i 
vattenbaserade farger och limmer, men kan även bildas då golvlimmet utsätts för 
alkalisk fukt. Bedömningen av resultatet är att det inte förekommer indikationer på 
mögel i anslutning till de analyserade platserna och att byggnaderna därmed inte är 
angripna av mögel. 
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En uppskattning avseende kostnaden för de underhållsåtgärder som är markerade 
med rött och gult i den till ärendet fogade statusbedömningen har gjorts. Totalt 
uppskattas den till ca 8 500 000 kr för de åtgärder som varit möjliga att uppskatta. 
Uppskattningen innehåller osäkerheter och därmed inkluderas en osäkerhetsfaktor 
om 15%. Med beaktning till osäkerhetsfaktorn uppskattas kostnaden till 7 225 000 -
9 77 5 000 kr för underhållsåtgärderna. Den uppskattade kostnaden ska ses som den 
kostnad som uppkommer för att höja statusen till den nivå som Hässleholms kom
mun önskar som eventuell ägare av fastigheten. Detta innebär inte att fastigheten 
inte går att använda och förvalta i det skick den förvärvas i. Man bör dock beakta att 
ett eventuellt ytterligare investerings behov i fastigheten är avhängigt av framtida 
användningsområde. 

Resultatet av den mikrobiella analysen och den uppskattade kostnaden medför inte 
en förändrad inställning från tekniska förvaltningen avseende förvärvet. Tekniska 
förvaltningen föreslår att förvärvet inte ska genomföras. 

Kommunledningsförvaltningen har gjort en utredning om lagligheten av det 
upplägg som låg på kommunfullmäktiges bord den 19 oktober 2020. Bedömning är 
följande. Det föreligger en stor risk att ett beslut att förvärva fastigheten för den 
föreslagna köpeskillingen efter överklagande av domstol skulle förklaras strida mot 
2 kap 1 § kommunallagen och upphävas. En omständighet som särskilt talar för 
detta är det förhållandet att kommunen själv har låtit två olika värderingsinstitut 
värdera fastigheten och dessa värderingar visat på ett värde som väsentligt understi
ger köpeskillingen. Kommunen är alltså medveten om att experter på området anser 
köpeskillingen vara för hög och någon utredning som visar att den bedömningen 
skulle vara felaktig eller osannolik har inte presenterats. 

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen har tidigare gjort bedömningen att kommunen inte 
bör förvärva ifrågavarande fastighet i enlighet med upprättat avtal. Vad som 
framkommit av den av återremissen föranledda kompletterande utredningen 
medför inte att kommunledningsförvaltningen nu gör en annan bedömning. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-17, § 23, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

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

Kommunstyrelsen 

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

3. Köpet på 29 500 000 kronor samt förvärvs- och förrättningskostnader på 
800 000 kronor, det vill säga totalt 30 400 000 kronor finansieras genom 
ökad upplåning. Beloppet tillförs tekniska nämndens investeringsbudget för 
år 2021. 

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

5. Kommunstyrelsen får under år 2021 låna ytterligare 30 400 000 kronor. Den 
nya totala upplåningsramen för år 2021 uppgår då till 348 000 000 kronor. 

Lars Johnsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar följande: 

"Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

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

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

3. Köpet på 29 500 000 kronor samt förvärvs- och förrättningskostnader på 
800 000 kronor, det vill säga totalt 30 400 000 kronor finansieras genom 
ökad upplåning. Beloppet tillförs tekniska nämndens investerings budget för 
år 2021. 

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

5. Kommunstyrelsen får under år 2021 låna ytterligare 30 400 000 kronor. 
Den nya totala upplåningsramen för år 2021 uppgår då till 348 000 000 
kronor." 

Hanna Nilsson (SD) instämmer i Lena Wallentheims förslag. 

Ordförande ställer liggande förslag mot Lena Wallentheims förslag och finner 
liggande förslag till beslut bifallet. 

Kommunstyrelsen 

Josteci,g !J }0 Utdraget bestyrkes 

28 (44) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Votering begärs. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lena Wallentheims förslag röstar nej." 

1 ja-röst och 2 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Hanna Nilsson (SD), Lena Wallentheim (S). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed beslutat att bifalla Lena Wallentheims 
förslag till beslut. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Jostedog 6 J,0 Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 34 

Motion om ombyggnationen av Järnvägsgatan i 
Hässleholm 
Dnr: KLK 2018/697 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Reservationer 

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

"Sverigedemokraterna har hela tiden arbetat för att åter öppna Järnvägsgatan för 
dubbelriktad trafik, samt möjliggöra för kortare stopp/parkering längs med gatan i 
närhet till järnvägsstationen och Kulturhuset. Sedan omgestaltningen av "centrum 
etapp 1" genomfördes har trafik.situationen på Järnvägsgatan blivit minst sagt 
problematisk. 

Man har med enklare åtgärder försökt lösa problematiken men vi menar att de 
åtgärder som gjorts inte är tillräckliga utan vi måste förbättra situationen på 
Järnvägsgatan ytterligare. Vi ställer oss bakom motionen och önskar att man så fort 
som möjligt genomför förändringarna längs med Järnvägsgatan i enlighet med 
motionens utredningspunkter. 

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

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Följande voteringsproposition godkänns . "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Ulf Berggrens yrkande röstar nej." 

10 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

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 enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD) och John Bruun (L) anför i en 
gemensam motion följande. Sedan ombyggnationen av Järnvägsgatan i Hässleholm 
färdigställts har det framkommit många kritiska synpunkter. Med anledning härav 
har Tekniska förvaltningen låtit konsultfirman Tyrens göra en utvärdering. 
Konsultfirman rekommenderar att inga åtgärder vidtas på Järnvägsgatan kortsiktigt. 
Som ett långsiktigt alternativ rekommenderar konsultfirman att Järnvägsgatan stängs 
av för biltrafik och taxi på sträckan mellan Tingshusgatan och Andra Avenyn. 

Mot bakgrund av att motionärerna anser de föreslagna åtgärderna 
otillräckliga/ felaktiga föreslår de att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram ett 
kostnadsberäknat förslag till ombyggnad av Järnvägsgatan mellan Tingshusgatan 
och Andra Avenyn i vilket följande ska beaktas. 

• Uppställningsplatser för av- och påstigning av taxi skall anordnas. 
• Korttidsparkeringsplatser för av- och påstigning skall anordnas (för t.ex. resande 
med tåg). 
• Parkeringsplats för av- och påstigning av buss utanför kulturhuset skall anordnas. 
• Plats för varubilar som skall leverera varor till stationshuset jämte butiker utmed 
gatan skall anordnas. 
• Korttidsparkeringsplatser utmed norra delen av gatan (för att möjliggöra i- och 
urlastning av varor från butiker) . 
• Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska anordnas i anslutning till stationen. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden. Nämnden har den 18 december 
2018, § 118, beslutat att "föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
inte gå vidare med motionens förslag på ombyggnad av Järnvägsgatan vad avser 
motionens sex punkter". 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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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, § 78. I den i det ärendet föreliggande 
tjänsteskrivelsen anförs bland annat att punkterna 1 och 2 redan är åtgärdade. Enligt 
tjänsteskrivelsen uppgår kostnaden för utförandet av de önskade åtgärderna 
2 100 000 kr. Av uppgifter lämnade underhand framgår att kostnadsberäkningen är 
baserad på en ombyggnad av östra sidan av Järnvägsgatan mellan stationen och 
Andra avenyn, för att få till stånd p-platser, yta till taxi buss mm. 

Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse den 27 oktober 2020 att 
motionen skulle anses besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, § 156, att 
ärendet återremitteras för att "utreda skyltningen vid parkeringarna". 

Vid kontakt med tekniska förvaltningen den 26 november 2020 har erfarits att det 
förhållandet att förbjudet-stannasymbolen finns på skylt för på- och avstigning inte 
avser stannaförbud för just på- och avstigning. 

Bedömning 

Av utredningen i ärendet framgår att motionärernas yrkanden avseende att 
uppställningsplatser för av- och påstigning av taxi och korttidsparkeringsplatser för 
av- och påstigning ska anordnas har tillgodosetts efter motionens väckande genom 
de parkeringsfickor som finns på Järnvägsgatans västra sida omedelbart norr om 
stationen och på västra sidan norr om Tingshusgatan. Det finns även avgiftsbelagda 
parkeringsplatser på andra sidan gatan utanför socialförvaltningens byggnad. Det är 
vidare möjligt för taxi att även stanna omedelbart utanför den västra entren till 
Kulturhuset. Det påpekas att det också finns goda möjligheter för parkering (10 
minuter) på Magasinsgatan. 

Vad sedan gäller den tredje punkten, att parkeringsplats för av- och påstigning av 
buss utanför kulturhuset ska anordnas, har under utredningen framkommit att 
sådan parkering utan vidare åtgärder förutom ändrad skyltning kan anordnas på 
Vattugatan omedelbart utanför Kulturhuset, där sådan parkering redan finns 
iordningsställd; platsen har tidigare använts för bokbussen, vilken inte längre är i 
trafik. 

Punkterna 4 och 5, alltså önskemål om plats för varubilar som skall leverera varor 
till stationshuset jämte butiker utmed gatan skall anordnas och korttidsparkerings
platser utmed norra delen av gatan får också numera vara tillgodosett genom de 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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parkeringsfickor som finns på Järnvägsgatans östra sida strax norr om stationen. 
Vad slutligen gäller den sjätte punkten, gällande att parkeringsplatser för 
rörelsehindrade ska anordnas i anslutning till stationen framgår av utredning att 
sådana platser finns på Andra Avenyn, på pendlarparkeringen vid Norra station och 
på Järnvägsgatan 3 (utanför socialförvaltningen). Dessutom gäller särskilda regler 
för den som innehar parkeringstillstånd för handikappad, som innebär att det är 
tillåtet att parkera på bland annat gågata upp till tre timmar. Detta innebär att det till 
exempel är möjligt att stanna på Första Avenyn vid järnvägsstationen för av- och på 
stigning. 

Mot ovan angiven bakgrund bedömer kommunledningsförvaltningen att det finns 
adekvata parkeringsmöjligheter för rörelsehindrade i nära anslutning till stationen 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-17, § 24, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige 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 till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Josteriog ~ 

6 
Utdraget bestyrkes 
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§ 35 

Motion om omgestaltning av Järnvägsgatan 
Dnr: KLK 2018/711 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. 

1. Motionen ska anses vara besvarad vad avser punkterna 2, 3 4 och 5. 

2. Motionen avslås vad avser punkten 1. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot 
beslutet. Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD) lämnar en skriftlig motivering 
med följande lydelse: 

"Sverigedemokraterna har hela tiden arbetat för att åter öppna Järnvägsgatan för 
dubbelriktad trafik, samt möjliggöra för kortare stopp/ parkering längs med gatan i 
närhet till järnvägsstationen och Kulturhuset. Sedan omgestaltningen av centrum 
etapp 1 genomfördes har trafiksituationen på Järnvägsgatan blivit minst sagt 
problematisk. Man har med enklare åtgärder försökt lösa problematiken men vi 
menar att de åtgärder som gjorts inte är tillräckliga utan vi måste förbättra 
situationen på Järnvägsgatan ytterligare. Vi ställer oss bakom samtliga av Folkets 
Väls punkter i motionen och önskar att man så fort som möjligt genomför 
förändringarna längs med Järnvägsgatan. 

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

Yrkande 

Björn Widmark (FV) och Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

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 

60 

34 (44) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Votering begärs. 

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

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

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

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Björn Widmark (FV) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken han som 
bakgrund för sina yrkanden anför följande. Efter att projektet gällande omdaning av 
centrumområdet kring järnvägsstationen i Hässleholm avslutats, har det visat sig att 
trafiksituationen kring stationen avsevärt försämrats. I och med stoppförbudet 
framför stationsbyggnaden har tillgängligheten för bilpassagerare förhindrats, med 
följd att rörelsehindrade personer inte med bil kan ta sig till stationen på ett säkert 
sätt. Även för personer med bagage har tillgängligheten försvårats. För besökare till 
kulturhuset omöjliggör stoppförbudet att bussar stannar för av- och påstigning 
framför huvudentren. I och med avsmalningen och enkelriktningen av 
Järnvägsgatan har dessutom trafiksituationen försämrats på ett trafikfarligt sätt, då 
bussar och bilar blandas. En stor del av gatans bredd upptas dessutom av en 
cykelväg, vilket ter sig märkligt då cykelparkeringen placerats vid norra änden av 
bussangöringen, och ett behov av en så bred cykelväg därmed bortfaller. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar motionären att kommunfullmäktige uppdrar åt 
tekniska nämnden att initiera en ombyggnad av Järnvägsgatan, så att 

1) Dubbelriktad biltrafik kan återinföras på hela Järnvägsgatans sträckning. 
2)Parkering kan ske längs delar av Järnvägsgatans sträckning (för korttidsparkering 
samt varuleveranser). 
3)Parkering för av- och påstigning kan ske i nära anslutning till stationsbyggnaden. 
4) Parkering för bussar kan ske i nära anslutning till kulturhusets entre. 
5) Uppställning av taxibilar kan ske i nära anslutning till stationsbyggnaden. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som i beslut den 18 december 
2018, § 117, föreslog att motionens samtliga fem 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, § 77. I tjänsteskrivelse i ärendet anförs 
bland annat följande. Ombyggnaden av centrum etapp 1 står för en investering. Att 
återinföra samma situation som före ombyggnaden skulle innebära en större 
kostnad, 10 000 000 kronor, och en påverkan som inte är ekonomiskt försvarbar 
vare sig gentemot kommunen eller dess invånare/ skattebetalare. Att använda 
Järnvägsgatan/ Första Avenyn på oskyddade trafikanters villkor och att underlätta 
för buss i linjetrafik motverkas i ett alternativ som öppnar upp för biltrafik. 
Motionens förslag skulle innebära en försämring för kollektivtrafiken vilket 
strider mot ovanstående antagna beslut, mål och visioner. 

Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse den 27 oktober 2020 att 
motionen skulle anses besvarad vad avsåg punkterna 2, 3 4 och 5 samt avslås vad 
avsåg punkt 1. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, § 157, att 
ärendet återremitteras för att "utreda skyltningen vid parkeringarna". 

Vid kontakt med tekniska förvaltningen den 26 november 2020 har erfarits att det 
förhållandet att förbjudet-stannasymbolen finns på skylt för på- och avstigning inte 
avser stannaförbud för just på- och avstigning. 

Bedömning 

Punkten 1: Den påyrkade åtgärden framstår som mindre lämplig mot bakgrund av 
vad som framgår av utredningen avseende försämringar för kollektivtrafiken samt 
kostnader. Motionen i denna del bör därför avslås. 

Punkterna 2 och 3: Av utredningen i ärendet framgår att motionärens yrkande får 
anses vara tillgodosedd genom de parkeringsfickor som numera finns på 
Järnvägsgatans västra sida omedelbart norr om stationen samt på västra sidan norr 
om Tingshusgatan. Det finns även avgiftsbelagda parkeringsplatser på andra sidan 
gatan utanför socialförvaltningens byggnad. Parkering för varuleverans kan ske på 
Järnvägsgatans östra sida strax norr om stationen. Det påpekas att det även finns 
goda möjligheter till parkering (10 minuter) på Magasinsgatan 
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Punkt 4: Det har under utredningen framkommit att bussparkering utan vidare 
åtgärder förutom ändrad skyltning kan anordnas på Vattugatan omedelbart utanför 
Kulturhuset, där sådan parkering redan finns iordningsställd; platsen har tidigare 
använts för bokbussen, vilken inte längre är i trafik. 

Punkten 5: Även önskemålen i motionen i dessa delar får anses ha tillgodosetts 
genom de åtgärder som vidtagits efter motionens väckande. Det finns till exempel 
numera möjlighet att stanna i samband med på- och avstigning på Järnvägsgatans 
västra sida omedelbart norr om stations byggnaden och särskilt för taxi att stanna 
omedelbart utanför den västra entren till Kulturhuset. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-17, § 25, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut 

1) Motionen ska anses vara besvarad vad avser punkterna 2, 3 4 och 5. 

2) Motionen avslås vad avser punkten 1. 

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. 

Votering begärs. 

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

2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

Följande röstar ja: Lars Johnsson (M), Lena Wallentheim (S). 

Följande röstar nej: Hanna Nilsson (SD). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed beslutat enligt liggande förslag till 
beslut. · 
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§ 36 

Motion gällande införande av etableringslån i 
Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/121 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer 

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

"I Hässleholm har många sökt asyl de senaste åren. I glappet fram till att 
Migrationsverket ger etableringsstöd till nyanlända migranter betalar Hässleholms 
kommun ut försörjningsstöd. Detta leder till att man från dag ett hamnar i ett 
olyckligt bidragsberoende. Det är därför bättre att ställa ut ett lån så att 
vederbörande istället försöker finna annan inkomst i form av studier eller arbete än 
att gå på bidrag. 

I detta glapp drabbas även Hässleholms kommuns skattebetalare då staten inte fullt 
ut ersätter denna kostnad. Det är stora belopp som istället kan gå till välfärdens 
kärna, skolan och omsorgen. 

Hässleholms kommun har tyvärr en ökande trend av försörjningsstödstagare och 
under 2017 slogs nya rekord i bidragsutbetalning. Många fastnar i långvarigt 
utanförskap och barnen drabbas hårdast. Det fördröjer etableringen i Hässleholm 
där språket är nyckeln till inträdet på arbetsmarknaden. Både i Växjö och i 
Sundbybergs kommun har den styrande alliansmajoriteten infört detta förfaringssätt 
vilket minskat bidrags beroendet och givit en tydlig signal om att i Sverige gäller 
arbetslinjen. 

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

Yrkande 

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

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

10 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

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 enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson, Ulf Berggren, Camilla Lundström och Sven Lundh, samtliga 
Sverigedemokraterna, har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar 
att: 
Kommunfullmäktige beslutar att utreda och därefter införa möjligheten för 
migranter att ansöka om ett etableringslån. 

Som grund för yrkandet har de anfört följande. 

I Hässleholm har många kommit som söker asyl. I glappet fram till att Migrations
verket ger etableringsstöd till nyanlända migranter så betalar Hässleholms kommun 
ut försörjningsstöd. Detta leder till att man från dag ett hamnar i ett olyckligt 
bidrags beroende. Det är därför bättre att ställa ut ett lån så att vederbörande istället 
försöker finna en annan utkomst i form av studier eller arbete än att gå på bidrag. I 
detta glapp drabbas även Hässleholms kommuns skattebetalare då staten inte fullt 
ut ersätter denna kostnad. Det är miljonbelopp det handlar om som istället kan gå 
till välfårdens kärna, skolan och omsorgen. Hässleholms kommun har tyvärr en 
ökande trend av försörjningsstödstagare och under 2017 slogs nya rekord i 
bidragsutbetalning. Många fastnar i långvarigt utanförskap och barnen drabbas 
hårdast. Det fördröjer etableringen i Hässleholm där språket är nyckeln till inträdet 
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på arbetsmarknaden. Både i Växjö och i Sundbybergs kommun har den styrande 
alliansmajoriteten infört detta förfaringssätt vilket minskat bidrags beroendet och 
givit en tydlig signal om att i Sverige gäller arbetslinjen. 

Motionen har remitterats till socialnämnden, som i beslut den 21 april 2020, § 34, 
föreslår att motionen avslås. 

Av utredning därefter erhållen underhand från arbetsmarknads förvaltningen, som 
numera handhar frågan om så kallad glappersättning, framgår följande. Kommunen 
har under år 2020 betalat ut glappersättning med sammanlagt 358 481 kr. Av antalet 
ärenden öppnades 13 stycken under 2020 och 3 kvarstod från år 2019. De senast 
öppnade ärendena öppnades i juni 2020 och sedan dess har inga nya glappärenden 
öppnats. Från staten har kommunen under 2020 erhållit ersättning för utbetald 
ersättning med 14 7 500 kr till och med november månad. Nettokostnaden blir då 
210 981 kr. 

Bedömning 
Av i socialnämndens ärende föreliggande, utförliga tjänsteskrivelse framgår att de 
belopp som betalas ut som försörjningsstöd på grund av glapp i de olika statliga 
ersättningarna har minskat betydligt sedan 2017 och att det därför, med beaktande 
av de administrativa kostnaderna som är förenade med ett införande, inte framstår 
som motiverat att införa ett system med ett system med etableringslån enligt 
motionärernas önskemål. Motionen bör därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-17, § 26, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

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: 
Socialnämnden 
Arbetsmarknadsnämnden 
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Motion om lokal för en sammanhållen inomhusträning 
Dnr: KLF 2020/1078 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

8 ja-röster och S nej-röster lämnas. 

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

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheim, Connie Asterman och Anna Wallentheim, samtliga 
Socialdemokraterna, har väckt en motion i kommunfullmäktige rubricerad "Lokal 
för en sammanhållen inomhusträning" i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 
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1) Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda om kommunen idag äger någon lokal 
eller om det finns möjlighet att bygga till en befintlig idrottshall som håller det 
måtten som krävs för att bedriva en bra inomhusträning för friidrott. 

2) Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast 2021-03-31 för att 
sedan kunna vara ett underlag till budgetarbetet 2022. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som i beslut den 17 december 
2020, § 106, beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen "i sin helhet". 

I förvaltningens yttrande i ärendet anförs följande. Tekniska nämnden föreslås avslå 
motionen. Som skäl anges att frågor rörande lokalbehov, i enlighet med kommun
fullmäktiges beslut, först ska beredas i verksamhetsdrivande facknämnd för att 
därefter hanteras i kommunens lokalstrategiska grupp. Frågan om lokal för 
inomhusträning för friidrott hänskjuts därför till kultur- och fritidsnämnden för 
ställningstagande med eventuell åtföljande behovsutredning och prioritering. Vid 
en första anblick av sakfrågan ter sig en tillbyggnad av befintlig idrottshall som 
verksamhetsmässigt svår att hantera. En traditionell idrottshall som uppförts för 
skolgymnastik och som under helger och kvällstid även nyttjas av inomhusidrotter 
som exempelvis innebandy, badminton, handboll, fotboll, basket etc. bedöms som 
svår att kombinera med friidrottens specifika lokalbehov avseende löpbanor, 
hoppgropar och kastgrenar. Samtidigt är det säkerligen så att en anpassad lokal för 
friidrott även kan vara till glädje för skolidrott och för andra idrotter. Denna fråga 
behöver därför klargöras. Därvidlag framhålls åter vikten av att hantera lokalfrågor 
via en facknämnds tydliga behovsframställan. 

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019, § 135, att anta "Riktlinjer för 
lokalförsörjning i Hässleholms kommun". Riktlinjerna innebär bland annat följande. 
Nämnderna är ansvariga för att lyfta fram sina behov gällande lokaler och att genom 
samverkan i den strategiska lokalförsörjningsgruppen delta i arbetet kring 
kommunens strategiska lokalförsörjning (s 3). Varje nämnd tar fram och beslutar 
om sin egen femåriga lokalbehovsplan. Lokalbehovsplaner ska ha en gemensam 
struktur och denna struktur ska tillämpas av alla nämnder i kommunen. 
Kommunens lokalförsörjningsplan är en femårsplan och revideras årligen och 
löpande vid behov för att alltid vara aktuell. Under året analyseras erfarenheterna, 
underlagen ses över, förändringar uppdateras och konsekvenserna belyses inför 
revideringen av lokalför-sörjningsplanen. Planen grundar sig på nämndernas 
beslutade lokalbehovsplaner och de tidigare fattade besluten gällande kommunens 
lokalförsörjning (s 9). Kommunens strategiska lokalförsörjningsgrupp är ansvarig 
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för framtagandet av kommunens lokalförsörjningsplan. I lokalförsörjningsplanen 
anges ett åtgärdsförslag för kommunens lokalförsörjning som både kan innehålla 
nyinvesteringar, reinvesteringar, avyttringar och inhyrningar (s 10). 

Av reglementet för kultur- och fritidsnämnden framgår att den ansvarar för drift, 
skötsel och uthyrning av kommunens samlingslokaler samt idrotts- och fritidsan
läggningar. 

Mot denna bakgrund delar kommunledningsförvaltningen bedömningen i tekniska 
förvaltningens tjänsteskrivelse att det är kultur- och fritidsnämnden som, i det fall den 
bedömer det som lämpligt, ska ta initiativ till de åtgärder som motionärerna påkallar. 
Därför föreslås att motionen ska avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-17, § 27, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheims yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
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