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Jonas Klein. Närvarande digitalt via Teams: Stefan Larsson, Christer Caesar, Thomas 
Haraldsson, Jens Lindholm, Susanne Lottsfeldt, Paul Thurn, Ola Lindahl, Magnus 
Åkeborn, Dolores Öhman,Johan Hammarqvist. 
Angela Samarzija, nämndsekreterare. Närvarande digitalt via Teams: Kommundirektör 
Bengt-Arne Persson, kanslichef/bitr. förvaltningschef Jan-Ole Engkvist, 
kommunjurist Magnus Gjerstad, verksamhetsutvecklare Karolina Engquist, 
projektledare Richard Heingard, kommunikatör Emma Ragnarsson, ekonomichef 
Eva-Lotta Svensson, ekonom Gunilla Edvinsson, fastighetshandläggare Gunilla 
Nilsson, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Lena Wallentheim 
Hanna Nilsson 

Kommunlednings förvaltningen, 2021-04- 01--

§§ 42-49, 51-61, 63 

Sekreterare ~~ 

Ordförande 

Louise Da 

~ nsson~ 

Justerare 
Lena Wallentheim (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -03-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Ändring av föredragningslistan § 42 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 43 

Information om Hässleholms fibernät § 44 

Anmälan av delegationsbeslut § 45 

övriga anmälningar § 46 

Remissvar - Hässleholms kommuns energi- och klimatplan § 47 

Intern kontroll 2020 - Granskningsrapporter § 48 

överenskommelse med avsiktsförklaring om utbyggnad av § 49 
dubbelspår på Skånebanan , Hässleholm-Kristianstad 

Omedelbart justerad i separat protokoll § 50 

över- och underskottshantering 2021 § 51 

Månadsuppföljning per den 28 februari 2021 § 52 

Årsredovisning 2020 § 53 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda) § 54 

Kommunala beslut enligt den nya pandemilagen § 55 

överflyttning av ansvar för anläggningen med vindskydden Birk, § 56 
Birka och Ronja på Hovdala 

Motion om väggytor centralt i Hässleholm och i kransorterna där man § 57 
lagligt kan uttrycka sig med graffitikonst/muralkonst 

Motion om att göra en plan för bostad först i Hässleholm § 58 

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för installation § 59 
av säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten 

Redovisning av uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för § 60 
brandskydd i kommunens samtliga särskilda boenden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ -~_\~ 
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2021-03-31 

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för installation § 61 
av kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga särskilda boenden 

Omedelbart justerad i separat protokoll § 62 

Initiativärende om att revidera "Riktlinjer för lokalförsörjning i § 63 
Hässleholms kommun" 

Kommunstyrelsen 

Justering 

~ i~ 
Utdraget bestyrkes 
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Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra dagordningen på så sätt att ett nytt 
initiativärende om att revidera "Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms 
kommun" läggs till sist i föredragningslistan. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

6i~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

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

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Information om Hässleholms fibernät 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Fiberchef Tony Hadarson informerar om fiberverksamheten. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

Anmälan av delegationsbeslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

RTJ 2021/3-1 
Räddningstjänsten - Delegationsbeslut avseende tillsyn och förelägganden enligt 
LSO/LBE, sotningar samt brandskyddskontroller under februari 2021. 

KLF 2021/181-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegationsbeslut avseende anställningar under 
februari månad 2021. 

KLF 2021/240-1 
Tillväxtavdelningen - Delegations beslut avseende tätorts bidrag verksamhetsår 
2021. 

Protokoll 
Personalutskottet 2021-02-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 

Kommunstyrelsen 

Josteriog iJ tvJ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2021-8 
Cliens kapitalförvaltning- Totalrapport för Hässleholms kommuns 
kapitalförvaltning per den 31 januari 2021. 

KLF 2021-9 
Cliens kapitalförvaltning- Totalrapport för Hässleholms kommuns 
kapitalförvaltning per den 28 februari 2021. 

KLF 2021-10 
Ekonomiavdelningen - utvärdering av placeringsverksamheten 2020. 

KLF 2021/83-7 
Ekonomiavdelningen - Interna kontrollplaner 2021 samt risk- och 
väsentlighetsanalyser 

KLF 2021/196-1 
Länsstyrelsen Skåne - Protokoll över inspektion av kommunens 
Överförmyndarverksamhet i Hässleholms kommun. 

KLF 2021/167-1 
Folkhälsomyndigheten - Miljöhälsorapport 2021. 

KLF 2021/239-1 
Upprop för det svenska landskapet - Skrivelse om elbrist i södra Sverige. 

Protokoll 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2021-03-03 
Hässleholm Miljö AB årsstämma 2021-03-18 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

Remissvar - Hässleholms kommuns energi- och 
klimatplan 
Dnr: KLF 2021/79 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande över förslag till energi- och klimatplan och 
överlämnar det till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering undertecknad av Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD): 

"Sverigedemokraterna ställer sig överlag positiva till en ny energi- och klimatplan, 
däremot tycker vi inte att den är realistisk ur ett rent tidsperspektiv. Det kan inte 
vara rimligt att vi i vår kommun ska ställa om oss till 2025 ur en ekonomisk 
synvinkel . Det är klart att vi ska gå mot fossilfria transporter i vår kommun men att 
ställa om på 4 år blir mycket svårt med tanke på upphandlingar och ingångna avtal . 

Vi ställer oss positiva till de ändringar som ligger i beslutsförslaget, men i övrigt 
behöver planen göras om som helhet och utgå ifrån en mer verklighets baserad 
utgångspunkt. 

Sverigedemokraterna deltar i beslutet men då vi ej är nöjda fullt ut med 
remissyttrandet så därför väljer vi att reservera oss mot beslutet." 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Generellt sätt tycker MP att klimatet inte kan vänta och att ambitionsnivån för 
energi- och klimatmål måste höjas radikalt. Vi lämnar därför egen remissyttrandet 
till energiplanen. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Gällande KSs remissvar vill vi uppmärksamma att vi är mycket kritiska till att 
inkludera en skrivning om att "Satsningar på ny kärnkraft och forskning inom 
kärnkraftsområdet kan bidra till ett fossilfritt elsystem i Sverige" 

Energiplanen innehåller en beskrivning om energitillförsel, elsäkerhet och 
effektbehov. Enligt lagen om kommunal energiplanering ska detta hanteras i 
kommunala energiplaner. 

Elkapacitet och effektbrist är ett omfattande debatterat ämne i Skåne. Det finns 
olika lösningar. Alla lösningar går ut på att effektivisera elandvändning, öka 
produktionen och bygga ut elnätet. Med tanke på klimatförändringen är det viktigt 
att inte slösa energi och öka produktionen av förnyelsebar energi. Ny teknik 
utvecklas för att se till att energi kan lagras och transporteras ditt den behövs. Det 
råder praktiskt sätt samsyn om detta i de flesta partierna och energikonsulter. 

Där partierna skiller sig åt är på punkten om kärnkraftens roll i energisystemet. 
Enligt den nu gällande energiöverenskommelse i Sverige (S, MP och C) ska 
kärnkraften avvecklas och produktion av förnybarenergi öka. Målet är 100 procent 
förnybar elproduktion 2040. M och KD lämnade överenskommelsen den 19 
december förra året (2020). L har aldrig varit med. De vill ha mer kärnkraft. 

Överenskommelsen gäller fortfarande i Sverige och det vore olyckligt att ha en 
kommunal plan som motstrider den. Kärnkraften är inte heller aktuell för 
Hässleholms kommun. Med handen på hjärtat, tror jag inte att M, KD eller L vill 
utveckla kärnkraft i vår kommun. För denna attityd brukar man använda sig av 
akronym NYMBY. På wikipedia förklaras NYMBY på följande sätt: 

'NIMBY är en akrol!Jm fiir frasen not in my backyard (inte på min bakgård). Termen används 
pejorativt fiir att beskn·va boendes opposition mot ett planerat 1-ryggnadsprqjekt i deras närhet, 
fastän ryggnadspro/ektet kan anses beMvas, men helst då någon annanstans. ,., 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har skickat ut ett förslag till ny energi- och 
klimatplan för Hässleholms kommun på remiss till kommunens förvaltningar, 
bolag, politiska partier samt andra intressenter. 

Förslaget till energi- och klimatplan har tagits fram av miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Hässleholm Miljö. Planen beskriver 
hur Hässleholms kommun ska bidra till att uppnå de nationella energi- och 
klimatmålen. Den knyter även an till Skånes energi- och klimatmål avseende 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

konsumtion. Flera av de angivna aktiviteterna för att nå målsättningarna utgår från 
befintliga beslut i Hässleholms kommun. 

Förslag till yttrande över den nya energi- och klimatplanen föreligger. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-03-17, § 28, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen antar yttrande över förslag till energi- och klimatplan och 
överlämnar det till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Lena Wallentheim (S) och Hanna Nilsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Joste~ N Utdraget bestyrkes 
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FOLKETS VÄLS PROTOKOLLSANTECKNING VID KS-MÖTE 2021-03-31 

Ärende 7: Remissvar - Hässleholms kommuns energi- och klimatplan. 

Folkets väl avstår från att delta i beslutet att godkänna kommunstyrelsens 
yttrande. 

Anledningen är att Folkets väl anser att "Förslaget till energi- och klimatplan" är 
oantagbart såväl avseende dess form som innehåll. Planen ger intryck av att 
vara skriven av en drömmande miljöpartist. Planen är alltför omfattande och 
"ordrik" och därmed oöverblickbar. Uppsatta mål måste därtill bedömas som 
orealistiska. 

Om planen skulle komma att ligga till grund för genomförande leder detta till 
orimliga konsekvenser och kostnader för såväl kommunen som för de enskilda 
medborgarna. 

Det talas bl.a. mycket om hur utsläpp av olika slag ska begränsas. Men trots 
detta strävar kommunen hela tiden efter att öka antalet kommuninnevånare. 
Även om utsläppen per individ minskas så leder befolkningsökningen ändå till 
att utsläppen ökar totalt sett. Denna utveckling sker tyvärr i hela landet. 

Det är kanske därför tid för reflexion rörande vår ständiga strävan efter fler och 
fler kommuninnevånare. Det är inte att föregå med gott exempel i en värld där 
befolkningen på bara drygt ett århundrade har ökat från 2 miljarder till att idag 
uppgå till nästan 10 miljarder. Fler kommuninnevånare leder visserligen till 
ökade skatteintäkter men också till ökade utgifter för skola, omsorg m.m. 
Skatten blir alltså inte lägre för att vi blir fler och fler, däremot leder det till 
fortsatt exploatering av vår natur och våra jordbruksmarker samtidigt som det 
leder till ökade utsläpp. Detta bör lyftas fram i den politiska miljödebatten. 
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Intern kontroll 2020 - Granskningsrapporter 
Dnr: KLF 2020/1434 

Beslut 
Q__--abt-e__Ls ~ 2.D 2._l - 0 '-1 - 0 q L.\ , :S 

Iwmmnns9,relsens arbetsutskott föredår k'ommunstyrelsen beslutaratt godkänna 
ekonomiavdelningens utvärdering av hur kommunens samlade arbete med intern 
kontroll fungerar. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglerna för intern kontroll ska samtliga nämnder, i samband med att 
verksamhetsberättelsen är klar, upprätta och lämna in en granskningsrapport för det 
interna kontrollarbetet samt protokollsutdrag till kommunstyrelsen 
(ekonomiavdelningen). Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga nämnder 
har upprättat en granskningsrapport som också godkänts av nämnden. 
Granskningsrapporterna är tydliga och innehåller de moment som anges i reglerna. 
Ett utvecklingsområde som identifierats är att några nämnder utelämnat vissa 
kontrollmoment och inte motiverat orsaken till detta i granskningsrapporten. 
Ekonomiavdelningen har återkopplat resultatet till förvaltningarna. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-03-17, § 29, kommunstyrelsen 
besluta att godkänna ekonomiavdelningens utvärdering av hur kommunens samlade 
arbete med intern kontroll fungerar. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder och ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

13 (47) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2021-03-31 

§ 49 

Överenskommelse med avsiktsförklaring om 
utbyggnad av dubbelspår på Skånebanan, 
Hässleholms-Kristianstad 
Dnr: KLF 2021/201 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till överenskommelse om 
medfinansiering av dubbelspårsutbyggnaden av Skånebanan mellan 
Hässleholm och Kristianstad. De båda kommunerna bidrar med en 
medfinansiering om 25 miljoner kronor vardera medan Region Skåne bidrar 
med ensamfinansiering om 500 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår 
även kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att 
underteckna överenskommelsen. 

3. Hässleholms kommuns åtagande gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig skriftligen mot beslutet och lämnar 
följande motivering undertecknad av Hanna Nilsson (SD): 

"Sverigedemokraterna Hässleholm är väldigt positiva till detta beslut. Denna 
sträckning är ett av de mest belastade enkelspåren i hela Sverige och är i stort behov 
av utbyggnad. 

Däremot motsätter vi oss att kommunen ska behöva skjuta till medel till den här 
sortens satsning då det är av riksintresse och därmed även borde vara ett statligt 
ansvar som bekostas av statliga finanser. 

Hässleholms kommun behöver lägga skatteintäkterna på kärnverksamheten med 
inriktning mot barn, unga och äldre. 

Kommunstyrelsen 

J"'teriag ~ 

~ 
Utdraget bestyrkes 
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På grund av ovanstående deltog Sverigedemokraterna i detta beslut men väljer på 
grund av finansieringen att reservera oss mot beslutet." 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

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

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad, via Hässleholm, är ett av Sveriges 
mest trafikerade enkelspår. Inte minst sträckan Hässleholm-Kristianstad dras med 
stora kapacitetsproblem för såväl persontrafik som för godstrafik. Sträckan utgör 
även en flaskhals för trafikeringen i stora delar av transportsystemet i regionen. 
Belastningen är hård och det är nödvändigt att så skyndsamt som möjligt bygga ut 
anläggningen med dubbelspår mellan Hässleholm C och Kristianstad C. 

Inför kommande åtgärdsplanering har behovet av att formalisera diskussionerna om 
projekt i den nationella transportplanen vuxit fram. Detta för att skapa trygghet 
avseende hanteringen i respektive organisation. Överenskommelser tecknas i de fall 
där brister i transportsystemet med en bedömd kostnad av minst 100 miljoner 
kronor övervägs att lyftas in i planperioden 2022-2033/37. Denna 
överenskommelse upprättas mot denna bakgrund. Överenskommelsen ska ses som 
en utfästelse från kommunen till Trafikverket om framtida medfinansiering och från 
regionen till Trafikverket om framtida samfinansiering. 

Regeringen väntas under 2022 fastställa den nationella transportplanen och då 
besluta vilka namngivna projekt som Trafikverket ska arbeta med under 
planperioden. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

För Region Skåne samt för kommunerna Hässleholm och Kristianstad är det av 
stor vikt att Trafikverket ges möjlighet att förstärka sträckan Hässleholm
Kristianstad längs Skånebanan. Sträckan tillhör de mest trafikerade enkelspåren i 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sverige och är en flaskhals som påverkar såväl persontrafiken som godstrafiken i 
stora delar av transportsystemet i regionen. Ett dubbelspår på sträckan ger positiva 
konsekvenser för samhällsutvecklingen i berörda kommuner och i ett stort omland i 
södra Sverige. 

Barnperspektivet 

En utbyggd järnväg på sträckan Hässleholm-Kristianstad skapar positiva 
samhällsutvecklingseffekter som barn och ungdomar kan dra nytta av under många 
år framöver. 

Miljökonsekvenser 

De största miljövinsterna skapas lokalt i kommunerna Hässleholm och Kristianstad 
när Skånebanan byggs ut. Utbyggnaden bidrar samtidigt till måluppfyllelse avseende 
nationella och globala miljömål. När fler gods- och persontransporter kan flyttas 
från väg till järnväg skapas uppenbara förutsättningar för hållbara transporter med 
minskade utsläpp. 

Facklig samverkan 

Ärendet bedöms inte kräva någon facklig samverkan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet bedöms inte ge några omedelbara ekonomiska konsekvenser. Det är först 
när projektet går in genomförandefas, efter nationellt beslut om finansiering av 
objektet i den nationella transportplanen, som lokala ekonomiska konsekvenser kan 
konkretiseras. Ett dubbelspår för järnvägstrafiken mellan Hässleholm och 
Kristianstad skapar förbättrade förutsättningar för samhällsutveckling, verksamheter 
och handel i de båda kommunerna samt för trafiksituationen i stora delar av 
järnvägssystemet i regionen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-03-17, § 35, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till överenskommelse om 
medfinansiering av dubbelspårsutbyggnaden av Skånebanan mellan 
Hässleholm och Kristianstad. De båda kommunerna bidrar med en 
medfinansiering om 25 miljoner kronor vardera medan Region Skåne bidrar 
med en samfinansiering om 500 miljoner kronor. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

J,steriog r/J tw Utdraget bestyrkes 

16 (47) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

föreslår även kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att 
underteckna överenskommelsen. 

3. Hässleholms kommuns åtagande gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet: 

Sverigedemokraterna Hässleholm är väldigt positiva till detta beslut. Denna 
sträckning är ett av de mest belastade enkelspåren i hela.Sverige och är i stort behov 
av utbyggnad. 

Däremot motsätter vi oss att kommunen ska behöva skjuta till medel till den här 
sortens satsning då det är av riksintresse och därmed även borde vara ett statligt 
ansvar som bekostas av statliga finanser. 

Hässleholms kommun behöver lägga skatteintäkterna på kärnverksamheten med 
inriktning mot barn, unga och äldre. 

På grund av ovanstående deltog Sverigedemokraterna i detta beslut men väljer på 
grund av finansieringen att reservera oss mot beslutet. 

Sänt till: 
Trafikverket 
Region Skåne 
Kristianstads kommun 

Kommunstyrelsen 
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§ 50 Omedelbart justerad i separat protokoll 
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§ 51 

Över- och underskottshantering 2021 
Dnr: KLF 2020/1360 

Beslut 

Kommunstyrelsen ändrar förvaltningens förslag på så att 5,2 miljoner kronor 
avseende exploateringsprogrammet flyttas över till 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Upprättat förslag till över- och underskotthantering 2021 antas. 

2. Finansiering av 4,738 miljoner kronor sker genom att 0,231 miljoner kronor 
ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i samband 
med investeringar med anslagstyp 1 och 3,0 miljoner kronor från anslaget 
för överskotts- och underskottshantering. I övrigt föreslås justeringar på 
finansförvaltningen ske enligt uppställningen som finns i Beskrivning av 
ärende under rubriken Drift. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar att på sidan 40 ska 5,2 miljoner kronor avseende 
exploateringsprogrammet flyttas över till 2021. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till Ulf Berggrens förslag. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Budgetberedningen har utifrån inlämnat förslag från förvaltningarna utarbetat ett 
förslag till över- och underskotthantering. Budgetberedningens förslag i detalj 
framgår i bilaga. 

Kommunstyrelsen 
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§ 52 

Månadsuppföljning per den 28 februari 2021 
Dnr: KLF 2021/198 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänna förvaltningarnas månadsuppföljning och helårsprognos per den 
28 februari 2021. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder som har underskott att vidta åt
gärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 
2021. Omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden undantas 
uppmanin-gen om att hålla den av kommunfullmäktige beslutade 
budgetramen för 2021 för den del av underskottet som är förknippat med 
merkostnader eller uteblivna intäkter med anledning av coronapandemin. 

3. Samtliga nämnder med underskott, med undantag med vad som framgår i 
punkt 2, ska redogöra för aktuell prognos och åtgärdsplan vid kommunsty
relsens sammanträde den 19 maj. Underlag som ska presenteras vid kom
munstyrelsens sammanträde ska mailas till ekonomiavdelningen senast den 
10 maj. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen prognostiserar ett negativt resultat för 2021 på -73,4 mnkr. Jämfört 
med budget visar prognosen ett underskott på -22,4 mnkr. Arets investeringsverk
samhet beräknas uppgå till 385,6 mnkr vilket är 147,6 mnkr lägre än budget och en 
genomförandegrad på cirka 72 procent. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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Årsredovisning 2020 
Dnr: KLF 2021/58 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunens årsredovisning för 2020 är framtagen. Revisionen överlämnar 
revisionsberättelsen inför kommunfullmäktige och föreslår beslut beträffande 
ansvarsfrihet. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Ekonomiavdelningen 
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Detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. 
(Björklunda) 
Dnr: KLF 2020/556 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande. 

Hässleholms kommun yrkar bifall till överklagandena i mål P 4956-20 i Mark- och 
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt på så sätt att fastigheten  

 undantas från detaljplanområdet tillhörande detaljplan för del av Hässleholm 
87:22 m.fl. (Björklunda) och medger därmed att beslutet om antagande upphävs i 
denna del. 

I övrigt bestrider kommunen bifall till överklagandena. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar att planen ska upphävas i sin helhet. 

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

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Björn Widmarks yrkande röstar nej." 

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Kommunstyrelsen 
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Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Lena Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Camilla Lindoff (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 liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Den 28 september 2020, § 109, beslutade kommunfullmäktige i Hässleholms 
kommun, varom nu är fråga, att anta förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 
87:22 med flera (Björklunda). 

Kommunfullmäktiges beslut överklagades av flera personer. 

I yttrande till Mark- och miljödomstolen den 15 december 2020 yrkade kommunen 
genom ombud bifall till överklagandena på så sätt att fastigheten  

 skulle undantas från detaljplanområdet tillhörande detaljplan för del av 
Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda) samt bestred i övrigt bifall till överklagandena. 

Mark-och miljödomstolen har i föreläggande idag anfört följande. 

Enligt 13 kap. 8 § äldreplan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, får en kommuns 
beslut att anta en detaljplan upphävas i en viss del eller ändras på annat sätt, om 
kommunen har medgett det. Kommentaren till bestämmelsen hänvisar till 
kommentaren till motsvarande bestämmelse i 12 kap. 3 § ÄPBL, där bl.a. följande 
framgår. Någon särskild form för kommunens medgivande har inte föreskrivits . I 
princip bör medgivandet lämnas av det kommunala organ som har fattat det beslut 
som ska prövas. Det kan dock inte krävas att kommunfullmäktige ska lämna 
medgivandet för de planer som fullmäktige har antagit. Enligt departementschefen 
(prop. 1985/ 86:1 s. 803) bör det normalt räcka med ett medgivande av kommunsty
relsen i dessa fall. Denna princip har bekräftats i Regeringsrätten i RÅ 1998 not. 
101. (Did6n m.fl., Plan- och bygglagen, Norstedts juridik, 2008.) Mot bakgrund av 
vad som anförts ovan föreläggs kommunen att inkomma med i vederbörlig ordning 
fattat beslut angående om och i så fall i vilken del som kommunen medger att 

beslutet att anta detaljplan upphävs. Beslutet ska därefter sändas till mark- och 
miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen kan i annat fall inte utgå från att 
kommunen till någon del medgivit ett upphävande av antagandebeslutet. 

Kommunstyrelsen 
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Mot ovan angiven bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen yttrar sig på sätt som framgår under rubriken Förslag till beslut. 

Sänt till: 
Kommunjuristen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

25 (47) 



2021-03-31 

 
 

Reservation 

Ärende #14 Detaljplan för del av Hässleholm 8722 m,fl. (Björklunda) 

Kommunstyrelsen Hässleholms kommun 2021-03-31 

 

 

Sverigedemokraterna tycker att det är ett oansvarigt hanterande av skattebetalarnas resurser att påbörja 

ytterligare byggnation på Björklundaområdet. Detta på grund av de otroligt dåliga markförhållandena i 

området. Vi menar på att det fortfarande finns tid och utrymme för att stoppa utbyggnaden innan vi 

ytterligare tar ett dåligt beslut som senare kommer drabba våra skattebetalare i negativ bemärkelse. 

 

Sverigedemokraterna menar att det finns bättre ställen i Hässleholms kommun att bygga på, med bättre 

markförhållanden som till exempel Åhusfältet.  
 

 

Sverigedemokraterna yrkade på grund av ovanstående bifall till Björn Widmarks yrkande att upphäva 

planen i sin helhet. 

 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

______________________   ________________________ 

Hanna Nilsson (SD)    Ulf Berggren (SD) 
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Kommunala beslut enligt den nya pandemilagen 
Dnr: KLF 2021/238 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. 

1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen rätten att fatta beslut enligt 8 
kap 1 § första stycket förordningen (2021 :8) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Rätten gäller till och med den 30 
september 2021. 

2. § 7 i kommunstyrelsens reglemente ändras på så sätt att en punkt 7 läggs till med 
följande lydelse: "Föreskrifter med förbud enligt 8 kap 1 § första stycket 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19". 

Beskrivning av ärendet 

Den 10 januari 2021 trädde lagen (2021 :4) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 kraft. Lagen gäller till och med den 30 
september 2021. 

I 13 § i lagen stadgas följande. Regeringen eller den kommun som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen 
finns en påtaglig risk för trängsel. Sådana föreskrifter får inte innebära förbud mot 
att vistas inom områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att 
förflytta sig inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade 
inskränkningar i enskildas frihet. Innan en kommun meddelar föreskrifter ska 
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfalle att yttra sig över 
kommunens förslag 

Regeringen har nu i 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 bestämt att en kommun får meddela 
sådana föreskrifter som avses i 13 § ovannämnda lag. 

Det är i normalfallet kommunfullmäktige som beslutar om kommunala föreskrifter 

Kommunstyrelsen 
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av aktuell karaktär, till exempel de lokala ordningsföreskrifterna. Kommunlednings
förvaltningen bedömer dock att det finns behov av korta beslutsvägar och en snabb 
beredningsprocess och föreslår därför att kommunstyrelsen får rätt att meddela 
föreskrifter enligt förordningen. 

Sänt till: 
Kommunjuristen 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Överflyttning av ansvar för anläggningen med 
vindskydden Birk, Birka och Ronja på Hovdala 
Dnr: KLF 2020/390 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ansvaret, inklusive skötsel och underhåll, för 
anläggningen på Hovdala med vindskydden Birk, Birka och Ronja från och med den 
1 juni 2021 ska åvila kultur- och fritidsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2020, § 53, följande. 

1) LONA-projektet Hovdala vandringscentrums lägerplats slutredovisas till 
länsstyrelsen och ärendet avslutas. 

2) Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för att utreda vem som ska förvalta 
samt vara verksamhetsansvarig för anläggningen med byggnaderna. 

Fråga är om vindskydden Birk, Birka och Ronja på Hovdala på lägerplatsen som 
enligt kommunens hemsida (http://turism.hassleholm.se/hovdala-slott/hovdala
slott/natur/vindskydd-birk-birka-och-ronja.html) har namnet "Mellan skymning 
och gryning", belägen intill Trädhuset. 

Kommunstyrelsen har tidigare (2020-06-10, § 107, dnr KLF 2020/382)) beslutat att 
sammanhållande ansvar för att utveckla kommunens arbete med att främja och 
stödja förutsättningar för friluftsliv och därtill kopplad friluftsturism ska föras över 
till kultur- och fritidsförvaltningen från 2021-01-01. 

Kommunledningsförvaltningen har mot denna bakgrund i skrivelse till kultur- och 
fritidsnämnden anfört att det övervägs att överflytta ansvaret för vindskydden till 
nämnden samt efterfrågat nämndens synpunkter härvidlag. 

Kultur- och fritidsnämnden har i beslut den 28 januari 2021, § 6, uttalat att 
nämnden har inget att erinra mot kommunstyrelsens övervägande. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ansvaret för anläggningen, 
inklusive skötsel och underhåll, överflyttas till kultur- och fritidsnämnden per den 1 
juni 2021. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-03-17, § 31, kommunstyrelsen 
besluta att ansvaret, inklusive skötsel och underhåll, för anläggningen på Hovdala 
med vindskydden Birk, Birka och Ronja från och med den 1 juni 2021 ska åvila 
kultur- och fritidsnämnden. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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§ 57 

Motion om väggytor centralt i Hässleholm och i 
kransorterna där man lagligt kan uttrycka sig med 
graffitikonst/muralkonst 
Dnr: KLK 2017/400 

Beslut 
,'lG._\dd.E,~ .2.ti.2J - O½ - 09 J ,0 

Kommnns-tyrelsens arbe-ts-\J.ts.~ k:'ommunstyrelsen att föreslå, 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås. 

Protokollsanteckning 

Magnus Åkeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet anser att konst är liv och liv är konst och skall alltid respekteras som 
alla människors rättighet att uttrycka sig. Denna motion skulle kunna vara ett 
konstprojekt då frågeställningen har lett till intressanta och avslöjande diskussioner 
om vad konst är. 

Motionen är dock en motion om att vi som kommun skulle kunna främja 
konstutövande. Problem som redovisas i handlingarna är till för att lösas. Så 
utvecklas samhället och vi människor." 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Magnus Akeborn (V) och Håkan SJ ansen (MP) väckte en motion i vilken de på 
anförda skäl yrkade att kommunen "upprättar/ anvisar en större väggyta centralt i 
Hässleholm, där man kan uttrycka sig med graffiti konst/ mural konst lagligt. 

upprätta/ anvisa en större väggyta centralt i kransorterna, där man kan uttrycka sig 
med graffiti konst/ mural konst lagligt." 

Motionen har remitterades till dåvarande kulturnämnden och tekniska nämnden. 

Kulturnämnden och tekniska nämnden, genom tekniska förvaltningen, pekade i sina 
yttranden båda på vissa omständigheter som de ansåg kräva ytterligare utredning. 
Kulturnämnden förklarade sig beredd att åta sig ansvaret för att ta fram en sådan 

Kommunstyrelsen 
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utredning, som den ansåg borde ske i samråd med berörda kommunala förvalt
ningar och eventuellt andra berörda intressenter. Dåvarande kommunlednings
kontoret bedömde i tjänsteskrivelse att det var ett lämpligt sätt att hantera frågan. 

Därefter beslutade kommunfullmäktige den 27 november 2017, § 243, att 
återremittera ärendet för vidare utredning. 

Kommunledningskontoret föreslog i tjänsteskrivelse den 13 december 2017 att 
motionen skulle avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 januari 2018, § 14, att 
återremittera ärendet. 

Kommunledningskontoret vidhöll i tjänsteskrivelse den 23 januari 2019 sitt förslag 
att motionen skulle avslås. 

Därefter beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet "för vidare utredning 
i kultur- och fritidsnämnden enligt kommunfullmäktiges beslut om återremiss", 
vilket också skedde. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 18 februari 2021, § 17, beslutat "att med 
hänvisning till polisens yttrande i frågan samt till kostnaden för att uppföra lagliga 
graffitiväggar föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen". 

I sammanträdesprotokollet anförs vidare bland annat följande. 

Under 2019-2020 har en dialog avseende ärendet förts mellan berörda tjänstemän 
från kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och 
polisen. 

Tekniska förvaltningen har i en fördjupning lämnat följande synpunkter: 
- Initiativet och huvudintresset finns hos kultur- och fritidsförvaltningen. Det är 
därför rimligt att denna förvaltning ansöker hos tekniska förvaltningen som står för 
upplåtelsen av marken. Själva väggen/konsten ansvarar alltså kultur- och 
fritidsförvaltningen för. 
- Det går inte att reglera vad som målas på väggen om det skall vara graffiti men 
däremot avgör tekniska förvaltningen vad som är klotter och får därmed 
klottersanera vid behov. 
- Nästa fråga hör ihop med ovan, dvs då tekniska förvaltningen klassar målning som 
klotter så klottersanerar man också. För kostnaden för detta står antingen 
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kultur-och fritidsförvaltningen alternativt att en budget avsätts som hanteras av 
tekniska förvaltningen. 
- Hur ofta man behöver klottersanera beror på vad som uppkommer på väggen och 
detta överlåts till tekniska förvaltningen att bedöma. 
- Det är klottraren som utför handlingen och denna kan även bötfällas för detta i 
vanlig ordning. Detta är dock svårt om man väljer att upprätta en 
graffiti-/klottervägg så bötfällning får man förslagsvis bortse ifrån på denna plats. 
- En graffitivägg innebär att vem som helst får måla och även måla över. 
- En del menar att en vägg av detta slag kan öka klotter, andra menar att man samlar 
det och gör något positivt av det hela. Tillräcklig kunskap saknas för att säga att det 
är på ena eller andra sättet. Tekniska förvaltningen, återigen, upplåter bara platsen 
och kultur- och fritidsförvaltningen måste stå för själva iden. 

Förebyggandecentrum/ socialförvaltningen lämnar följande yttrande. 
Tjänstepersoner vid förebyggandecentrum ser inte att det, gällande trygghetsfrågan, 
är någon nackdel med en laglig graffitivägg så länge som man är tydlig med syftet 
med den och har tydliga former och rutiner för underhåll och skötsel av den. Att 
man går ut med tydlig information kring väggens vara och syfte är viktigt. 

Polisen i Hässleholm lyfter däremot fram att en dylik vägg kan medföra vissa 
problem. Man har yttrat följande i frågan. 
"Polisen i Hässleholm vill inte att Hässleholm sätts på kartan när det gäller detta, det 
kan locka icke lagliga utförare till sig. Vi hoppas att det inte gör det men med en 
kommande tågdepå och en relativt stor järnvägsknut så kan det bli problem. På 
fråga om vi fattar misstankar om klotter, pågående brott, och vi utför en kroppsvisi
tation så kan hen hävda att man är på väg till den lagliga väggen, det beror natur
ligtvis på var den kommer att placeras." 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det kan finnas vissa fördelar med att skapa 
en laglig graffitivägg. Dels ges kommuninvånarna på detta sätt möjlighet att skapa i 
det offentliga rummet vilket berör frågor som mänskliga rättigheter. En graffitivägg 
kan också nå en målgrupp som annars kan vara svår att nå med organiserad 
kulturverksamhet. En laglig graffitivägg kan även utgöra en mötesplats som kan ge 
förutsättningar för möten som är överskridande gällande könstillhörighet, ålder, 
bakgrund och nationalitet. I förlängningen av detta kan även barnperspektivet 
tillgodoses, genom att barn och unga får ta del av och själv delta i skapande i det 
offentliga rummet. Kultur- och fritidsförvaltningen ser, liksom tekniska förvalt
ningen, att huvudansvaret i det fall en graffitivägg skulle inrättas bör ligga hos KFF. 
Detta då innehållet på väggen är att ses som en konstform. Till skillnad från 
tekniska förvaltningen anser man dock att om ansvaret för innehåll på väggen ligger 
på kultur- och fritidsförvaltningen bör även ansvaret att avgöra vad som är klotter 
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och klottersanera ligga på denna förvaltning. Det vill säga att kultur- och 
fritidsförvaltningen tar ett helhetsansvar för väggen avseende dess innehåll. 
Då underhåll av en dylik vägg medför såväl personella som materiella kostnader 
måste i sådant fall medel tillföras för att man ska kunna gå vidare med ärendet och 
upprätta en graffitivägg. Kostnad för underhåll av en (1) vägg som med jämna 
mellanrum målas beräknas uppgå till i ca 25 tkr årligen för material, ca 40 tkr i 
arbetskostnad samt ca 35 tkr i medel till oförutsedd klottersanering inkl arbetskraft. 
Detta är baserat på att väggarna målas över helt/underhålls med ett intervall om ca 
1 gång per månad. Den totala underhållskostnaden per vägg är alltså att beräkna till 
ca 1 00 tkr årligen. 

I enlighet med polisens yttrande samt med hänsyn till kostnads bilden föreslås att 
motionen avslås. 

Bedömning 
Mot bakgrund av vad som sålunda framgår av den senaste av kultur- och fritidsför
valtningen genomförda utredningen delar kommunledningsförvaltningen 
bedömningen att motionen bör avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-03-17, § 32, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
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Motion om att göra en plan för bostad först i 
Hässleholm 
Dnr: KLK 2019/495 

Beslut 
Qp_ye_h e__ ,2_o 2._ I -ölt -09 iJ . S 

Komm11m91tel!.em arbet!.ut!.ko tt f.öredår k'ommunstyrelsen 4-tt föreslår 
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter och Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) väckte en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkade att 
"Miljö och stadsbyggnadsnämnden med dess förvaltning får i uppdrag att göra en 
plan för hur bostad först konceptet ska kunna verkställas snarast i Hässleholms 
kommun". Som grund för yrkandet anförde hon följande. 

Vi behöver fler bostäder till alla i Hässleholm, även de som är bostadslösa i dag. För 
att få igång detta måste alla byggföretag, fastighetsägare och kommunen åläggas att 
precisera hur stor andel av lägenheterna i detaljplanen som ska vara avsedda för att 
kunna ta det bostadssociala ansvaret. Detaljplanen ska innehålla hur stor andel i 
procent som ska vara det bostadssociala ansvarstagandet till sociala bostäder eller 
bostad först. Arbetssättet i Bostad först utgår från att en egen bostad är en 
grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för 
att kunna göra något åt sina livsproblem. Rent konkret erbjuds människor i akut 
hemlöshet ett eget förstahandskontrakt. Detta kombineras sedan med frivilliga och 
individuellt anpassade hjälpinsatser. Arbetssättet i Bostad först är beprövat, 
kostnadseffektivt och framgångsrikt, kort sagt ett evidensbaserat sätt att arbeta. 
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Motionen remitterades till miljö- och stads byggnadsnämnden och socialnämnden. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen meddelade under hand att man inte kan 
hantera frågan inom den lagstiftning som finns för framtagande av bostäder, utan 
ser det som en ren socialpolitisk fråga och att man därför inte avser att yttra sig över 
motionen. 

Socialnämnden har den 19 november 2019, § 76, beslutat att "lämna föreliggande 
tjänsteskrivelse som svar på motionen" i vilken anförs följande. 

Frågan om att införa Bostad först i Hässleholm har diskuterats vid några tillfallen. 
Slutsatserna vid dessa tillfallen har varit att tillgången till bostäder är avgörande. 
Bostad först handlar först och främst om att hemlösa personer ska få en bostad 
genom ett förstahandskontrakt och sedan erbjudas fortsatt stöd och vård, vilket 
dock inte är en förutsättning för att få bostaden. Fokus är på att uppnå boende
stabilitet och i andra hand erbjuda stöd för att hantera psykisk problematik och 
missbruk. Stödinsatsen som erbjuds består av någon form av case management, 
oftast enligt ACT-modellen, från engelskans "assertive community treatment", där 
alla insatser erbjuds av ACT-teamet och inkluderar dygnet runt-kontakt. Det ställs 
inga krav på nykterhet eller deltagande i behandling. För att kunna införa Bostad 
först i Hässleholm krävs att verksamheten får tillgång till lägenheter. Det vill säga att 
hyresvärdarna ät beredda att upplåta förstahandskontrakt till personer som ingår i 
målgruppen. Socialnämnden anser därför att det har angeläget att arbeta vidare med 
frågan. 

Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse som beslut att motionen 
skulle anses besvarad. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 september 2020, § 122, att 
återremittera ärendet "för att beredas och behandlas politiskt i 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden." 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 januari 2021, 
§ 8 att "överlämna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande, med 
Kenny Hanssons tillägg, över Remiss planremisser - Motion om att göra en plan för 
'bostad först' i Hässleholm som miljö- och stadsbyggnadsnämndens svar till 
kommunfullmäktige". 

Kenny Hanssons tillägg var att nämndens yttrande "kompletteras med följande 
slutsats: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår 
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kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad". 

Förvaltningens förslag till yttrande lyder sålunda. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ser att förslaget om att genomföra åtgärder 
enligt modellen "Bostad först" kan leda till förbättrade livsvillkor för hemlösa 
perso-ner. Hur åtgärderna kan genomföras är nästa steg och där önskar 
kommunfullmäktige förslag på en plan från miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 
Nämnden verkar inom ramen för plan- och bygglagen genom att ta fram över
siktsplaner, detaljplaner och program med syfte att fastlägga den fysiska planeringen 
av mark och vattenanvändningen i kommunen. Lagstiftningen för att verkställa 
denna planering är tydlig med vad som kan och får regleras i en detaljplan. Kommu
nen har ingen möjlighet att utifrån egna behov lägga till andra planbstämmelser än 
de som Boverket nämner i sina allmänna råd. Det uttryckta önskemålet i motionen 
om att detaljplanen skulle innehålla hur stor andel i procent som ska vara det 
bostadssociala ansvarstagandet till sociala bostäder går därför inte att tillgodose. En 
detaljplan ger byggrätt för att uppföra bostäder inom kvartersmark men kan inte 
reglera till exempel upplåtelseformer eller andra överenskommelser med fastighets
ägare. Sådana frågor kan istället regleras i civilrättsliga avtal parterna emellan. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ser därför ingen möjlighet att ta fram en 
plan för genomförandet av åtgärdsmodellen "Bostad först" inom ramarna för de 
lagar som styr nämndens verksamheter. 

Mot bakgrund av yttrandet från miljö- och stads byggnadsnämnden vidhåller 
kommunledningsförvaltningen förslaget att motionen ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-03-17, § 33, kommunfullmäktige att 
motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

6 1J 

36 (47) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 59 

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna 
för installation av säkra lösningar för laddning av 
elfordon inom hemtjänstverksamheten 
Dnr: KLF 2020/1348 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner det redovisade uppdraget om installation av säkra 
lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
under 2021 installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten med början på Hemgården i Tyringe, 
Bokebergsgården och Högalidshemmet i Hässleholm samt därefter på 
Lyckåsa i Bjärnum, Skansenhemmet i Vittsjö, samt Solgården i Hästveda. 

2. Eventuell resultatpåverkan för kommunen beroende på installation av säkra 
lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten ska 
redovisas från Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar att datumet i punkt 2 ändras till den 31 januari 2022 och 
redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsen. 

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 Ulf Berggrens yrkande röstar nej." 

5 ja-röster och 8 nej-röster lämnas. 

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Ulf Berggrens yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

En återkommande fråga har de senaste åren varit omsorgsförvaltningens behov av 
laddstolpar för att kunna ladda sina elbilar. Det handlar främst om hemtjänstens 
och hemsjukvårdens fordon på respektive äldreboende. I dagsläget laddas fordonen 
på flera ställen i vanliga motorvärmare, vilket tar tid och kan innebära en ökad 
brandrisk. 

Utredning gjord av Öhrns Ingenjörsbyrå (bilaga 1) visar att det är genomförbart 
inom respektive fastighet samt att det sammanlagt skulle kosta cirka 810 000 kronor 
för nio dubbla laddstolpar. Grävarbete och anläggning kan beräknas kosta ca 500 
000 kronor vilket ger en uppskattad totalkostnad om drygt ca 1,3 miljoner kronor. 
Värt att notera i sammanhanget är att det finns bidrag att söka hos Naturvårdverket 
för den som anlägger laddstationer. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Hässlehem AB 
Omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektören - uppdrag 
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§ 60 

Redovisning av uppdrag att ta fram 
beräkningsunderlag för brandskydd i kommunens 
samtliga särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1349 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger det redovisade uppdraget att ta fram ett 
beräkningsunderlag för brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt 
per avdelning) för kommunens samtliga särskilda boenden inklusive uppskattade 
kostnader och prioriteringslista till handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att 
säkerställa brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per 
avdelning) för kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa 
att gällande författningskrav uppfylls. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga 
prioritetsordning som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i 
berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade 
hyresbelopp och en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med 
hyresgästen redovisas från Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-
01-31. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar att i punkt 3 ska datumet ändras till den 31 januari 2022 
och redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsen. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till Ulf Berggrens ändringsyrkande. 
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Ulf Berggrens förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Utredningen av brandskyddet på kommunens äldreboende påbörjades under 2017 
och har därefter utretts i perioder under några års tid. Utredningen jämför 
brandskyddet i befintliga äldreboenden med hur det ser ut i en nybyggnation och 
pekar på nödvändiga åtgärder för att kommunens boenden ska uppnå ett fullgott 
brandskydd. 

Utredningen visar grovt uppskattade summor och kostnader för installation av 
boendesprinklers, dörrstängare och evakueringsfläktar. Summorna är daterade maj 
2019 och därefter uppräknad i mars 2021. Den totala, estimerade kostnaden uppgår 
till ca 41,2 Mkr. 

Utredningen gällande boendesprinklers, dörrstängare och evakueringsfläktar är 
genomförd av Räddningstjänsten som har konstaterat ett nuläge där brandskyddet 
anses ej fullgott. I den utredningen finns inga byggnadstekniska kostnader upptagna 
eller huruvida det är tekniskt möjligt att installera vattentankar och pumpar inom 
befintliga lokaler eller om det måste byggas utvändigt. Detta är ett utredningarbete 
som måste göras av hyresvärden och fastighetsägaren Hässlehem AB, då 
förutsättningarna för respektive objekt skiftar. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Hässlehem 
Kommundirektören - uppdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 61 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger det redovisade uppdraget för installation av 
kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga särskilda boenden som möjliggör 
att det finns minst ett svalt utrymme för de boende att vistas i till handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens 
samtliga särskilda boenden som kommunen hyr av Hässlehem AB så att det 
finns minst ett svalt utrymme för de boende att vistas i. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB komma överens om i vilken prioritetsordning som installation av 
kylsystem/kylaggregat ska ske i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade 
hyresbelopp för kommunen på grund av installation av 
kylsystem/kylaggregat för kommunens särskilda boenden ska redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att kontakta Kunskapsporten och 
Stenvalvet för att snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för 
kommunens samtliga särskilda boenden som kommunen hyr av dem så att 
det finns åtminstone ett svalt utrymme för de boende att vistas i. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar att i punkt 3 ska datumet ändras till den 31 januari 2022 
och redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Ulf Berggrens förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020, § 155, bland annat om tre 
utredningsuppdrag som ska redovisas i kommunstyrelsen. Ett av dessa 
utredningsuppdrag var att utreda förutsättningarna, tillsammans med 
fastighetsägarna, för installation av kylsystem/ kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som möjliggör att det finns ett svalt utrymme för de boende att 
vistas i. Beräkningsunderlag inklusive nya hyresbelopp samt prioriteringsordning 
och tidsaxel ska redovisas på kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 

Kommunstyrelsen gav därefter kommundirektören i uppdrag att tillsammans med 
berörda förvaltningar och bolag utreda förutsättningarna för installation av 
kylsystem/ kylaggregat i kommunens samtliga särskilda boenden. 

Tekniska förvaltningen har påbörjat utredningen och initierat kontakt med 
Hässlehem AB genom flera telefonsamtal och översändande av ärendet till bolaget 
som dock inte hunnit återkoppla i ärendet före ärendets inlämningsdatum den 22 
mars 2021. 

Svala utrymmen på äldreboende vid värmebölja 
Att tillhandahålla utrymmen som är svala för de äldre har visats sig oerhört viktigt, 
inte minst vid senare års värmeböljor. Verksamhetens krav och önskemål är att 
varje boenderum ska ha rumskyla (se bilaga 2) . Ur verksamhetssynpunkt är det inte 
en bra lösning att endast ha ett svalt utrymme per boende, bland annat med hänsyn 
till smittorisker under en pandemi. 
Det allra bästa alternativet för att få ner temperaturen inomhus under sommarens 
varma dagar är utvändig solavskärmning. Hässlehem bör få uppdraget att utreda 
och presentera lösningar och kostnader för detta på respektive boende. Hässlehem 
bör även byta till solskyddsglas vid planerade fönsterbyten. Sätts solsyddglas i söder
öster- och västerläge blir inomhusklimatet bättre, solstrålningen dämpas men man 
får ändå in dagsljus i lokalerna. Solskyddsglas släpper in nästan lika mycket ljus som 
vanligt glas, men stänger ute upp till två tredjedelar av den totala solvärmen. 
Solskyddsglas kan ge ett jämnare inomhusklimat och samtidigt minska behovet av 
kylning. 
Svalare inomhustemperatur kan även tillskapas genom att det monteras ett 
kylbatteri på befintlig ventilation. Kostnad för en sådan åtgärd är uppskattningsvis 
ca 300 000:-/ aggregat och då det finns 38 aggregat uppgår kostnaden till ca 11,4 
Mkr, beräknat för samtliga Hässlehems objekt (se bilaga 1). 
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I allrum/ gemensamhetsutrymme kan sättas fläktluftkylare, vilket kostar mellan 30-
50 000 kronor. Det skulle innebära en kostnad om ca 1 750 000 kronor, beräknat på 
35 avdelningar i åtta boenden. 
Ska endast ett svalt utrymme finnas att vistas i per särskilt boende kan detta lösas 
med en beräknad kostnad på mellan 30 000-50 000 kronor per boende, totalt 
240 000-400 000 kronor. 
Ventilationsaggregaten i flertalet av Hässlehems äldreboende är gamla (20-30 år) 
och normal livslängd är ca 30 år. Hässlehem bör således i vissa fall snarare byta ut 
gamla aggregat mot nya med inbyggd kyla. Dialog med Hässlehem är nödvändig för 
att få information om det planerade underhållet (byte av fönster och ventilation). 
Lösningen med centralt styrd rumskyla innebär förutom kostnad för installationer 
även en likad driftkostnad och tillkommande tillryn- och skiJtsel för Hässlehem på varje 
boende. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Föreslagna åtgärder innebär en klart förbättrad boendemiljö för de äldre och en 
förbättrad arbetsmiljö för verksamhetens medarbetare. 

Ekonomiska konsekvenser 

Grov kostnads bedömning för åtgärder i befintlig ventilation är ca 11,4 miljoner 
kronor. Det innebär dessutom en ökad driftskostnad under årets varmaste månader, 
en kostnad som kommer att läggas som hyrestillägg på verksamheten. Kostnad för 
ombyggd alternativt ny ventilation bör tas av Hässlehem som planerat underhåll och 
investering i byggnad. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya 
beräknade hyresbelopp för kommunen på grund av installation av 
kylsystem/ kylaggregat för kommunens särskilda boenden ska redovisas från 
Hässlehem AB till ägaren och budgetberedningen ( ekonomiavdelningen) senast 
2021 -08-31. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Hässlehem AB 
Omsorgsnämnden 
Kommundirektören - uppdrag 
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§ 63 

Initiativärende om att revidera "Riktlinjer för 
lokalförsörjning i Hässleholms kommun" 
Dnr: KLF 2021/275 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera "Riktlinjer för lokalförsörjning i 
Hässleholms kommun" antagna den 25 mars 2019 § 35. 

2. Kommunstyrelsen reviderar riktlinjerna så att det blir ett politiskt inflyttande 
för berörd nämnd/ styrelse. 

3. Under uppdragets framtagande får inga beslut rörande uppsägning av 
lokaler fattats utan att berörd nämnd har godkänt en uppsägning. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar att ärendet remitteras för beredning. 

Lena Svensson (C) instämmer i Björn Widmarks yrkande. 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 17.41 och 17.45. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill remittera ärendet för 
beredning röstar ja. Den som vill avgöra ärendet idag röstar nej." 

6 ja-röster och 7 nej-röster lämnas. 

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

Följande röstar nej: Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), 
Lena Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Camilla Lindoff (S), Henrik Backlund (S). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter under proposition om ärendet ska bifallas eller om det 
ska avslås och finner att det ska avslås. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill avslå ärendet röstar ja. Den 
som vill bifalla detsamma röstar nej." 

5 ja-röster och 8 nej-röster lämnas. 

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

Följande röstar nej: Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), 
Lena Wallentheim (S),Joachim Fors (S), Camilla Lindoff (S), Henrik Backlund (S), 
Lena Svensson (C). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla initiativärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Joachim Fors (S) lämnar vid sammanträdets början in ett initiativärende om att 
revidera riktlinjerna för lokalförsörjning i Hässleholms kommun. Han anför 
följande: 

"Lokalförsörjnings processen i Hässleholms kommun har inte blivit bra. Fler 
förvaltningar som vi har pratat med känner sig överkörda i denna process, politiker 
oavsett nivå eller parti upplever att man inte har något inflyttande över dom lokaler 
som man behöver för att leva upp till det ansvaret som Kommunfullmäktige har 
angett som nämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadsnämnden är nog den nämnd 
som hittills blivit hårdast drabbad. Detta på grund av att lokalerna som man 
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bedriver SFI i sades upp, utan att informera nämnden, utan att ha några andra 
lokaler som man ska flytta till och utan beslut i nämnden. Det gick nog "lite snabbt" 
som en tjänsteperson uttryckte det. Denna ordning kan vi inte ha i kommunen. Det 
måste finnas ett rejält politiskt inflyttande i lokalförsörjningsprocessen från 
nämnderna och ifrån kommunstyrelsen. 

Socialdemokraterna yrkar enligt följande: 

Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta följande: 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera "Riktlinjer för lokalförsörjning i 
Hässleholms kommun" antagna den 25 mars 2019 § 35. 

5. Att kommunstyrelsen reviderar riktlinjerna så att det blir ett politiskt 
inflyttande för berörd nämnd/ styrelse. 

6. Att under uppdragets framtagande så får inga beslut rörande uppsägning av 
lokaler fattats utan att berörd nämnd har godkänt en uppsägning." 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
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