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Lars J ohnsson (M) ordförande 
Björn Widmark (FV) 
Näroarande digitalt via Teams: 
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Hanna Nilsson (SD) 1:e vice ordförande, Lena Wallentheim (S) 2:e vice 
ordförande, Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD),Joachim Fors (S), Irene 
Nilsson (S) (§§ 84-98), Henrik Backlund (S), Lena Svensson (C). 

Camilla Lindoff (§§ 99-104), Ola Lindahl (§§ 105-106). 

Jonas IZlein. Näroarande digitalt via Teams: Stefan Larsson, Douglas Roth, Christer 
Caesar, Thomas Haraldsson, Jens Lindholm, Susanne Lottsfeldt, Paul Thurn, 
Magnus Akeborn, Dolores Öhman. 
Kommunsekreterare Louise Davidsson. Näroarande digitalt via Teams: 
Kommundirektör Bengt-Arne Persson, bitr. förvaltningschef Jan-Ole Engkvist, 
kanslichef Marina Nillund, kommunjurist Magnus Gjerstad, nämndsekreterare 
Angela Samarzija, kommunikations chef Hanna Gardell, räddnings chef Johan 
\v'endt, redovisningschef Anders Ekström, konsult Eva-Marianne Nilsson, 
fastighetsstrateg Predrag Amanovic, tillväxtchef Stefan Larsson, 
näringslivsutvecklare Finn Möller, personalchef Marie Söderqvist, HR-specialist 
Karin Wendt. 

Lena Wallentheim 
Hanna Nilsson 

Kommunledningsförvaltningen, 2021-05- 2,\ 

§§ 84 - 106 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ars J ohnsson (M) 

~ \)u~ 
Lena Wallentheim (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -05-19 

Hässl holm.s 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 84 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 85 

Avsägelse av uppdrag som revisor i Emmaljunga Byggnadsförening § 86 

Anmälan av delegationsbeslut § 87 

övriga anmälningar § 88 

Förberedelse av bolagsbildning för fiberenheten § 89 

Inrättande av koncernbolag § 90 

Nytt badhus i Hässleholm § 91 

Taxa för tillsynsbesök, tillståndsprövning samt godkännande av § 92 
föreståndare för explosiv vara 

Avgift onödiga automatiska brandlarm § 93 

Tillägg till befintligt samarbetsavtal inom räddningstjänsten mellan § 94 
Hässleholms och Perstorps kommun 

Uppföljning och komplettering av åtgärder för att stötta det lokala § 95 
näringslivet och föreningslivet med anledning av coronaviruset 

Revidering av tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF 2021 § 96 

Förslag till hantering av vissa förtroendevaldas omställnings- och § 97 
pensionsvillkor 

Atgärdsprogram - Effektivisering av kommunens lokalbestånd § 98 

Kommunarkivets framtid § 99 

Initiativärende om "A-torget" T 4 området § 100 

Redovisning till kommunstyrelsen av utvärdering av taxa för plan- och § 101 
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen med flera 

Granskning av omsorgsnämndens § 102 
digitaliseringsarbete 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för 
nyetablering av en fristående gymnasieskola 

Ändring av reglementena för kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden 

Ändring av kommunstyrelsens delegeringsregler 

Motion om att renovera och starta upp Sösdala simhall 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 103 

§ 104 

§ 105 

§ 106 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar bland annat om att 
krisledningsstaben lämnar stabsläge idag den 19 maj. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om styrelsens senaste möte enligt 
i handlingarna utdelat protokoll. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Avsägelse av uppdrag som revisor i Emmaljunga 
Byggnadsförening 
Dnr: KLF 2021/330 

Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Britta Arvidsson (S) har avsagt sig uppdraget som revisor i Emmaljunga 
Byggnadsförening. Avsägelsen har beviljats och ny revisor ska utses för perioden till 
och med 2022-12-31. 

Ingen nominering har inkommit. 

Sänt till: 
Troman 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ ~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 87 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2021/372-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegations beslut avseende anställningar under 
april 2021. 

Protokoll 
Personalutskottet 2021-04-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 88 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2021-18 
Cliens kapitalförvaltning - Totalrapport för Hässleholms kommuns 
kapitalförvaltning per den 30 april 2021. 

KLF 2021/382 
Miljö- och stads byggnadsnämnden - Nämnden har beslutat att ändra ett 
sammanträdesdatum i september. 

KLF 2021/351 
Kultur- och fritidsnämnden - Nämnden har antagit förslag till bidragsnormer 
gällande Magnarps bidraget. 

KLF 2021/343 
Socialnämnden - Nämnden har beslutat att avvakta med att äska medel från 
kommunstyrelsen. 

KLF 2020 / 592 
Brev till Näringsdepartementet m.fl. om ett Europa närmre medborgarna och 
långtidsvisionen för EU:s landsbygder. 

KLF 2021/388 
Miljö- och stads byggnadsnämnden - Redovisning av Hässleholms 
energiuppföljning. 

KLF 2021/ 353 
Skolinspektionen - Beslut gällande ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Perstorp tekniska Gymnasium i Perstorps kommun. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes s ivJ 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

KLF 2021/345 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Djurens Rätt - Diplom för tredjeplats som Sveriges djurvänligaste kommun. 

KLF 2021/347 
Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten kallar till årsstämma 

Protokoll 
HIBAB styrelsemöte 2021-03-17 
HIBAB styrelsemöte 2021 -03-25 

Kommunstyrelsen 

Justering 

~ ~ 
Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

§ 89 

Förberedelse av bolagsbildning för fiberenheten 
Dnr: KLF 2021 /392 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektören får i uppdrag att utföra en marknadsvärdering av 
fiberanläggningen. 

2. Kommunledningsförvaltningen tillförs 300 000 kr för marknadsvärdering av 
fiberanläggningen. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader 2021. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att förbereda en bolagsbildning av 
fiberavdelningen. 

4. Kommunledningsförvaltningen tillförs 700 000 kr för dokumentation, 
underlag och kvalitetssäkring av beslutsunderlag för bolags bildning av 
fiberavdelningen. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader 2021 . 

5. Ärendet ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2021-09-29. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på ärendet. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Omröstning 

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

8 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 

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

Följande röstar nej: Lena Wallentheim (S),Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), 
Henrik Backlund (S). 

Följande avstår från att rösta: Björn Widmark (FV). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun överväger att bolagisera hela den fiberverksamhet som idag 
bedrivs direkt av kommunen till ett kommunägt aktiebolag. Ett huvudsyfte är att få 
en mer effektiv beslutsordning i arbetet med att öka intäkterna i verksamheten. 
Revisions- och rådgivningsföretaget EY har gjort en fördjupad utredning avseende 
bolagskonstruktion, ekonomi, skattefrågor och juridik, och kommit fram till att ett 
bolag kan bildas med bibehållen god ekonomi och att inga hinder eller negativa 
konsekvenser finns vad gäller skall eller andra juridiska aspekter. 

Utredningen behöver kompletteras med en marknadsvärdering av anläggningen för 
att konstatera om det finns ett nedskrivningsbehov. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förberedelserna för en bolags bildning beräknas totalt kosta 1 miljon kronor vilket 
består av konsulttjänster för: 

1. Marknadsvärdering av anläggning. Kostnad 300 000 kr. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

!J t'fJ 

12 (53) 



Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

2. Framtagning av dokumentation och underlag inför beslut om bolagsbildning och 
kvalitetssäkring av dokumentation, samt redan upparbetade kostnader i samband 
med utredning av EY. Kostnad 700 000 kr. 

Finansieringen på total 1 000 000 kr föreslås ske från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader 2021. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalråden 
Kommundirektören 
Fiberavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Kansliavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 90 

Inrättande av koncernbolag 
Dnr: KLK 2019/175 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Uppdraget att förelägga kommunfullmäktige ett fardigt beslutsunderlag senast 2021-
06-30 ändras på så sätt att uppdraget ska redovisas när frågan om inrättande av ett 
fiberbolag är utredd. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) och Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheim med fleras 
avslagsyrkande 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 avslå ärendet röstar nej ." 

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

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

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-18 § 205 om återremittering för ytterligare 
förankring och ev komplettering. Bolagen har inkommit med synpunkter som har 
utretts och besvarats av Rådhuset Aragus med komplettering av EY genom en 
"second opinion" samt en uppdaterad analys av inkomstskattemässiga konsekvenser 
grundat på bolagens bokslut och deklarationer för 2020. 

Sammantaget kvarstår bilden av att en koncernbildning har potential att ge en 
mängd positiva effekter, såsom ökade möjligheter till styrning, effektivitet och 
samordning, medfinansiering, tydligare roller, förbättrad dialog. De ökade 
skattekostnader på 113 000 kronor som torde uppstå i Hibab-koncernen uppvägs 
mer än väl av ökade möjligheter totalt sett. Det gäller i synnerhet om 
fiberverksamheten överförs till ett nytt bolag, vilket för närvarande också utreds. 
Den slutliga koncernbildningen föreslås därför återremitteras för beaktande av vilka 
överväganden detta kan medföra. 

Kostnader för administration bedöms uppgå till ca 400 000 kronor exklusive 
styrelsearvoden. För Hibab-koncernens del kan koncernbildningen ge ökade 
skattekostnader på 113 000 kronor. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Hässleholms Industribyggnads AB 
Hässleholm Miljö AB 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

6 ~ 
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H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

§ 91 

Nytt badhus Hässleholm 
Dnr: KLF 2020/237 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Ett nytt badhus placeras inom Österås idrottsområde. 

2. Investeringskostnaden får uppgå till maximalt 325 miljoner kronor. 

3. Bassängerna ska byggas i stål. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utforma 
innehåll, placering inom området, funktioner och driftsform med 
utgångspunkt i alternativen till funktions beskrivning och i samråd med 
kultur- och fritidsnämnden. 

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utse en styrgrupp 
bestående av tre representanter från vardera kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden och tekniska nämnden. Kultur- och fritidsnämndens och 
tekniska nämndens ledamöter utses av respektive nämnd. Sammankallande 
och ordförande utses av kommunstyrelsen. 

6. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att fatta samtliga andra 
nödvändiga beslut i frågan 

7. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 1,0 miljon kronor under 
2021 för att starta upp planering för upphandling av nytt badhus i 
Hässleholm. 

8. Investeringsutgiften på 1,0 miljon kronor finanserias genom att 1,0 miljon 
kronor omdisponeras år 2021 från investeringsprojekt Grönängsskolan till 
Nytt badhus i Hässleholm. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

9. Resterande investeringsbelopp på 324 miljoner kronor tillförs tekniska 
nämndens investeringsbudget genom att 324 miljoner kronor arbetas in i 
Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 
enligt följande fördelning: Ar 2022: 24 miljoner kronor, år 2023: 150 
miljoner kronor samt år 2024: 150 miljoner kronor. Investeringen ska vara 
anslags typ 1. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

10. För investeringsprojekt Grönängskolan ska 1,0 miljon kronor arbetas in i 
tekniska nämndens investeringsbudget år 2022. Investeringen ska 
fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Reservationer 

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

Socialdemokraternas ledamöter och Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet 
gällande punkt 5. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) bifaller liggande förslag till beslut men yrkar att punkt 5 får 
följande ändrade lydelse: 

"Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utse en styrgrupp bestående 
av tre representanter från vardera kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden 
och tekniska nämnden. Kultur- och fritidsnämndens och tekniska nämndens 
ledamöter utses av respektive nämnd. Sammankallande och ordförande utses av 
kommunstyrelsen.'' 

Robin Gustavsson (KD), Karin Axelsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L) och 
Ulf Berggren (SD) instämmer i Hanna Nilssons yrkande. 

Joachim Fors (S) yrkar att punkt 5 får följande ändrade lydelse: 

"Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsens arbetsutskott, Tekniska 
nämndens arbetsutskott och Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott bildar 
styrgrupp för nytt badhus i Hässleholm. 

Sammankallande och ordförande i styrgruppen är Kommunstyrelsens ordförande." 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut med den av Joachim 
Fors (S) föreslagna ändringen. 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till Joachim Fors ändringsyrkande. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer först punkterna 1-4 och 6-10 under proposition och finner dem 
bifallna. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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H .. ssl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Votering begärs. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

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

12 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

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

Följande röstar nej: Björn Widmark (FV). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till beslut 
avseende punkterna 1-4 och 6-10. 

Ordförande ställer därefter förslagen gällande punkt 5 mot varandra och finner 
Hanna Nilssons förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Hanna Nilssons förslag är huvudförslag och motförslag ska utses. Ordförande 
ställer resterande tre förslag mot varandra och finner Joachim Fors förslag utsett till 
motförslag. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Hanna Nilssons 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Joachim Fors förslag röstar nej." 

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

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

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

Följande avstår från att rösta: Björn Widmark (FV). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla Hanna Nilssons förslag avseende 
punkt 5. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

H · ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Bad tillhör de mest uppskattade fritidsaktiviteterna bland alla åldrar. I 
fritidsvaneundersökningar ligger bad alltid i topp - särskilt bland kvinnor. Tittar man 
på listan över nya anläggningar ser man en tydlig trend. Nästan samtliga bad
anläggningar som byggs är familjebad som innehåller mer än sim- och 
undervisnings bassänger. Här finns ytor med aktiviteter för alla åldrar, bastu, 
avskildhet och lek. Innehållet och storleken kan variera men utbudet vänder sig i 
huvudsak till familjen. I vissa fall har man kompletterat med vattenrutschbanor för 
lite mer äventyrliga attraktioner. 

Med anledning av att kommunen redan har ett antal bad med viss inriktning, samt 
de funktioner som Kristianstads nya badhus kommer att erbjuda, föreslås ett 
innehåll som inte konkurrerar utan snarare kompletterar dessa badhus samt 
tillgodoser medborgarens behov av funktioner. 

Motions/tränings/tävlingsbossäng (8 banor 25x 16,5 m) 

Motions/undervisningsbossäng (25 x 8,5 m) 

Rehobbossäng ( 1 0 x 4 m) 

Familjebad 

Omklädningsrum 

Förråd och städ 

Entre, kossa och servering 

Personal- och föreningslokoler 

T eknisko utrymmen 

Kommunikotionsytor 

Totalt 

Året-runt-öppen utsimningsbossäng 

Tillägg friskvårdslokaler 

Tillägg större tränings/tävlingsbassäng 

420 

130 

500 

500 

150 

400 

250 

l 500 

550 

S 200 

Ingår 

34 mnkr 

1 3 mnkr 

Sammanfattningsvis innebär förslaget att medborgarna får tillgång till många nya 
och efterfrågade funktioner och aktiviteter som nuvarande simhallar i kommunen 
inte kan erbjuda (se bilaga 1). 

Genom att placera badhuset på Österås idrottsområde utökar man det befintliga 
utbudet och möjligheten att skapa synergieffekter mellan de olika verksamheterna. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

En placering mellan tennishall och ingången till fotbollsområdet skulle medföra att 
besökaren möts av samlade entreer för områdets olika faciliteter. 

Att bygga bassänger i stål ger en totalt längre livscykel än kakel och klinkers. 
Stålutomhuspooler kommer, till skillnad från betong, inte riskera sprickbildning 
under vintern och har en mycket lång livslängd och kortare byggtid. 

Som utgångspunkt hamnar investeringen på maximalt 325 miljoner kronor, men 
kan beroende på byggmetod och materialval hamna på cirka 270 miljoner kronor. 
Beroende på vilken inriktning badhuset ska ha medför dessa olika val även 
varierande nettokostnader. 

Tekniska nämndens investeringsbudget föreslås tillföras 1 miljon kronor under år 
2021 för att starta upp planering för upphandling av nytt badhus i Hässleholm. 
Investeringsutgiften på 1 miljon kronor föreslås finanserias genom att omdisponeras 
år 2021 från investeringsprojekt Grönängsskolan till Nytt badhus i Hässleholm. 
Investeringen föreslås vara anslagstyp 1. 

Resterande investeringsbelopp på 324 miljoner kronor föreslås tillföras tekniska 
nämndens investerings budget genom att arbetas in i Strategisk plan 2022-2024 med 
Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 enligt följande fördelning: 

Ar 2022: 24 miljoner kronor, år 2023: 150 miljoner kronor samt år 2024: 150 
miljoner kronor. Investeringen föreslås vara anslagstyp 1. 

Slutligen föreslås att för investeringsprojekt Grönängskolan arbetas 1,0 miljoner 
kronor in i tekniska nämndens investeringsbudget år 2022. Investeringen föreslås 
fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunlednings förvaltningen-ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

DS ~ 

20 (53) 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 92 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Taxa för tillsynsbesök, tillståndsprövning samt 
godkännande av föreståndare för explosiv vara 
Dnr: RTJ 2021/6 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Förslaget på justerad taxa enligt Taxa för tillsyns besök, tillståndsprövning 
samt godkännande av föreståndare för explosiv vara antas. 

2. Förslaget på justerad taxa gäller från och med den 1 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) och LBE (lag om brandfarliga och 
explosiva varor) får kommunen ta ut en avgift för tillsyns besök, tillståndsprövning 
samt godkännande av föreståndare för explosiv vara. För kommunal handläggning 
gäller allmänt självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3 c §kommunallagen.Avgifterna 
svarar mot kostnaderna (timavgiften) för de tjänster som tillhandahålls. 

Timavgiften har sedan tidigare år baserats på Skåne-Blekinge brandbefalsförenings 
timpris och ska enligt beslutet taget i kommunfullmäktige 2016-08-29 årligen 
justeras utifrån aktuell indexböjning. Arbetskostnadsindex som ligger till grund för 
Skåne-Blekinge brandbefalsförenings beräkningen av timpris är rekommenderat av 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) . 
Räddningstjänsten föreslår därför följande avgifter för 2021 utifrån aktuell 
indexböjning. 

Tillsyn enligt LSO och/ eller LBE 

Tillsyn enligt LSO och/ eller LBE debiteras enligt följande för 2021 samt med 
jämförelse med prislista för 2020: 

2021 2020 
Timavgift 1024 995 
Grundavgift vid tillsyn LSO alt. LBE 3072 2985 
Grundavgift vid samordnad tillsyn LSO och LBE 3584 3483 
Debitering för nedlagd tid vid för- och efterarbete som överstiger förväntade tider görs 
enligt timtaxa. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Tillstånd enligt LBE samt godkännande av föreståndare för explosiv vara 

Tillstånd enligt LBE debiteras enligt de typverksamheter/ typhantering som följer 
styrdokumentet för "Taxa tillsynsbesök, tillståndsprövning samt godkännande av 
föreståndare för explosiv vara". I de fall handläggnings tid för ärendet överstiger den 
förväntade handläggningstiden eller på annat sätt skiljer från den förväntade 
handläggningstiden för typverksamheten/typhanteringen sker debitering enligt 
nedlagd handläggningstid a 1024 kronor per timme. Debitering sker per påbörjad 
halvtimme. 

Avgift vid tillstånds beslut enligt LBE samt godkännande av föreståndare för 
explosiv vara baseras på normal handläggnings tid för det aktuella ärendet som är 
beroende av verksamheten samt omfattning av hanteringen enligt LBE. 

Förslaget kommer innebära en ökad kostnad för verksamhetens brukare enligt 
följande: 

Höjd timavgift: 29 kr. 
Höjd grundavgift tillsyn enligt LSO alt. LBE (3 tim): 29 kr per faktor. 
Höjd grundavgift vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE (3,5 tim): 29 kr per 
faktor 

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för räddningstjänstens 
verksamhet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-05-05, § 52, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Förslaget på justerad taxa enligt Taxa för tillsyns besök, tillståndsprövning 
samt godkännande av föreståndare för explosiv vara antas. 

2. Förslaget på justerad taxa gäller från och med den 1 juni 2021. 

Sänt till: 
Räddningstjänsten 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl halms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Avgift onödiga automatiska brandlarm 
Dnr: RT J 2021 /5 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avgiften för onödigt automatlarm är 5 490 kronor 
från och med 1 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Med onödigt automatiskt brand.larm avses ett aktiverat automatiskt brandlarm 
anslutet till SOSAB (112) som sedan i sin tur larmar ut räddningstjänsten på 
utryckning, och där ingen brand eller annan olyckshändelse föreligger. 

2020 var avgiften för ett onödigt automatiskt brandlarm 5335 kr. Räddningstjänsten 
föreslår att avgiften skall höjas i enlighet med arbetskostnadsindex (2,9 %) . 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Förslaget innebär en höjning av avgiften på 155 kr vid ett onödigt automatiskt 
brandlarm. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-05-05, § 53, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Avgiften för onödigt automatlarm är 5 490 kr fr.o.m 1 juni 2021. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 94 

Tillägg till befintligt samarbetsavtal inom 
räddningstjänsten mellan Hässleholms och Perstorps 
kommun 
Dnr: KLF 2021/325 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen godkänner tillägg till befintligt avtal för Hässleholms 
räddningstjänst gällande räddningssamverkan med Perstorps 
räddnings tjänst. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med 
räddningschefen underteckna avtalet. 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsterna i Hässleholm och Perstorp har ett befintligt samarbetsavtal där 
Perstorps av Hässleholms köper administration, materialvård, olycksutredning samt 
högre befal vid räddningsinsats . Med anledning av att Perstorps nuvarande 
räddningschef går i pension är förslaget att göra ett tillägg till nuvarande avtal där 
Perstorp även köper räddningschef från Hässleholms kommun. 

Förslaget till avtal gäller för perioden 2021-06-01 till och med 2021-12-31. 
Hässleholm avser att under denna period utse den operativa chefen Leif Staffansson 
till att verka som tf. räddningschef i Perstorps kommun. Detta med anledning av att 
Johan Wendt precis tillträtt som räddningschef i Hässleholm och Osby. Omfattning 
av uppdraget gentemot Perstorp under denna period har satts till 50 % av en 
heltidstjänst. Avtalet syftar till att gälla under denna period för att de båda 
kommunerna under hösten tar fram förslag på nytt avtal med utökat samarbete 
innefattande verksamhetsledning (räddningschef, operativ chef och 
förebyggandeche~ samt myndighetsutövning från Hässleholms kommun. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Syftet med avtalet är att utveckla och effektivisera verksamheten så att medborgarna 
i de båda kommunerna får en ökad trygghet. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Facklig samverkan 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Ärendet har behandlats på lokalt samverkansmöte 13 april 2021 utan erinran. 
Den 23 april 2021 genomförs en risk- och konsekvensbedömning av förslaget av 
arbetsgivaren tillsammans med den lokala samverkans gruppen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ersättningen till Hässleholms räddningstjänst ökar under 2021 med 292 000 kronor. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-05-05, § 54, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner tillägg till befintligt avtal för Hässleholms 
räddningstjänst gällande räddningssamverkan med Perstorps 
räddnings tjänst. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med 
räddningschefen underteckna avtalet. 

Sänt till: 
Räddningstjänsten 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 95 

Uppföljning och komplettering av åtgärder för att 
stötta det lokala näringslivet och föreningslivet med 
anledning av coronaviruset 
Dnr: KLF 2021/313 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av handlingsprogrammet. 

2. En uppföljning redovisas för kommunstyrelsen i december 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog den 1 april 2020 ett kommunalt handlingsprogram i syfte 
att bistå det lokala närings- och föreningslivet till följd av covid-19-pandernins 
negativa inverkan på företag och föreningar i Hässleholms kommun (KLF 
2020/341). Åtgärderna har haft som syfte att komplettera nationella och regionala 
insatser och bl.a. bidra till förbättrad likviditet samt förenkla företagarnas vardag i 
den rådande krisen. Beslut om tillägg har fattats av kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 27 maj, den 22 juni, den 16 september samt den 9 december 2020. 

Tillväxtavdelningen redovisade en första uppföljning av handlingsprogrammet för 
kommunstyrelsen den 30 september 2020. Under november 2020 kompletterades 
handlingsprogrammet ytterligare och förlängdes t.o.m. utgången av maj 2021 (KLF 
2020/1318) . I enlighet med beslut av kommunstyrelsen har tillväxtavdelningen nu 
följt upp samtliga åtgärder handlingsprogrammet. Utifrån uppföljningen föreslås en 
förlängning av handlingsprogrammet året ut, t.o.m. den 2021-12-31. I översynen har 
en dialog förts internt med förvaltningar och bolag samt externt med näringsliv och 
andra aktörer. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Åtgärderna är några av de många olika insatser som behöver vidtas för att bidra till 
att samhälle och näringsliv kan bättre möta de utmaningar som Covid-19 medfört 
och fortsatt innebär. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiska konsekvenser 

Åtgärderna i handlingsprogrammet kommer att innebära minskade intäkter i form 
av avgifter och hyror. Samtidigt syftar handlingsprogrammet till att stärka 
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för kommunens närings- och 
föreningsliv, vilket kommer till gagn för samhälle och ekonomin. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-05-05, § 56, föreslår 
kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av handlingsprogrammet. 

2. En uppföljning redovisas för kommunstyrelsen i december 2021. 

Sänt till: 
Tillväxtavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Hesslecity 
Näringslivets föreningar och nätverk 
Tekniska förvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 96 

Revidering av tillämpningsanvisningar för OPF-KL och 
PBF 2021 
Dnr: KLF 2021 /256 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget gällande revidering av dokumentet 
"Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF". 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att anta personalutskottets förslag till 
nytt regelverk gällande bestämmelser och ekonomisk ersättning till förtroendevalda, 
med giltighet från och med 2021-01-01 . Förslaget innehöll bland annat en skrivning 
om begreppet betydande del av heltid och hur det ska definieras enligt gällande 
praxis. 

Hässleholms kommuns har fram till 2020-12-31 haft en egen definition av 
begreppet betydande del av heltid. Gällande praxis är att förtroendevald ska 
sammanlagt ha uppdrag med en tjänstgöringsgrad om 40% eller mer av heltid för 
att betraktas tjänstgöra på betydande del av heltid. 

Denna procentsats (40%) förekommer också i omställnings- och pensionsavtalen 
OPF-KL och PBF, som Hässleholms kommuns förtroendevalda lyder under. Till 
dessa avtal har kommunens pensionsmyndighet (kommunstyrelsen) kopplat 
tillämpningsanvisningar. I nu gällande anvisningar (2020-04-29) finns under "3.3 
Förtydliganden" följande punkt 

"Definition av gränsen 40 procent, enligt Hässleholms kommun. 

• Förtroendevald som uppbär månadsarvode med 25 procent eller mer av 
grundbeloppet skall anses fullgöra sitt uppdrag på minst 40 procent av 
heltid." 

Från och med 2021-01-01 gäller denna lokala definition inte längre, och föreslås av 
den anledningen tas bort från Hässleholms kommuns tillämpningsanvisningar for 
OPF-KL och PBF. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyre/sen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Personalutskottet föreslår 2021-04-16, § 17, kommunstyrelsen att anta förslaget 
gällande revidering av dokumentet "Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och 
PBF". 

Joachim Fors (S) deltar inte i beslutet. 

Sänt till: 
Personalchef 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

29 (53) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

H ·ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 97 

Förslag till hantering av vissa förtroendevaldas 
omställnings- och pensionsvillkor 
Dnr: KLF 2021/116 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

De förändrade villkoren för vissa förtroendevalda vad gäller omställnings- och 
pensionsavtalen OPF-KL och PBF ska gälla från och med 2021-07-01, utan någon 
övergångsbestämmelse. 

Reservationer 

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

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till beslutsförslaget i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att personalutskottets förslag ändras på så sätt att de 
förändrade villkoren ska gälla från och med 2021-07-01. 

Ulf Berggren (SD) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till Robin Gustavssons 
ändringsyrkande. 

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

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Robin Gustavssons förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Robin Gustavssons förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses. Ordförande 
ställer Joachim Fors förslag mot Björn Widmarks förslag och finner Joachim Fors 
förslag utsett till motförslag. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Robin Gustavssons 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Joachim Fors förslag röstar nej." 

8 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 

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

Följande röstar nej: Lena Wallentheim (S),Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), 
Henrik Backlund (S). 

Följande avstår från att rösta: Björn Widmark (FV). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla Robin Gustavssons förslag. 

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. 

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 omställnings- och 
pensionsavtal (OPF-KL eller PBF) som de förtroendevalda omfattas av. Avtalen 
OPF-KL och PBF använder sig av 40 % som gränsvärde för om den 
förtroendevalde ska omfattas av samtliga förmåner i avtalet, endast vissa delar eller 
inte alls. 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 inverkan på vissa 
förtroendevaldas omställnings- och pensionsförmåner. För att lindra konsekvensen 
av den nya tillämpningen, som innebär att vissa förtroendevalda inte längre omfattas 
av samtliga pensions förmåner i de för kommunen gällande omställnings- och 

Kommunstyrelsen 
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pensionsavtalet OPF-KL, och inte alls av avtalet PBF, föreslås beslut om en 
övergångs bestämmelse. 

Personalavdelningens 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 OPF-KL alternativt PBF. 

Att besluta om en tidsbegränsad övergångsbestämmelse gällande omställnings- och 
pensionsvillkoren för dessa särskilt berörda förtroendevalda bedöms 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 berörs av den föreslagna 
övergångsbestämmelsen. 

Föreslagen övergångsbestämmelse är framtagen av personalavdelningen i samarbete 
med sakkunnig från KP A. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett beslut om en övergångsbestämmelse kan leda till en kostnadsökning om någon 
av de berörda förtroendevalda under övergångsbestämmelsens giltighet ansöker om, 
och beviljas, en omställnings- och/ eller pensionsförmån, som de enligt den nya 
tillämpningen inte längre omfattas av. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2021-04-16, § 18, kommunstyrelsen följande beslut: 

De förändrade villkoren för vissa förtroendevalda vad gäller omställnings- och 
pensionsavtalen OPF-KL och PBF ska gälla från och med 2021-01-01, utan någon 
övergångsbestämmelse. 

Joachim Fors (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ulf Berggren (SD) har inkommit med ett förslag med följande lydelse: 
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Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut: 

De förändrade villkoren för vissa förtroendevalda vad gäller omställnings- och 
pensionsavtalen OPF-KL och PBF ska gälla från och med 2021-01-01, utan någon 
övergångsbestämmelse. 

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

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner Ulf Berggrens förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifall liggande förslag till 
beslut röstar ja. Den som vill bifalla Ulf Berggrens förslag till beslut röstar nej." 

1 ja-röst och 2 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Joachim Fors (S). 

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

Personalutskottet har därmed beslutat enligt Ulf Berggrens förslag. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Personalchef 

Kommunstyrelsen 
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§ 98 

Effektivisering av kommunens lokalbestånd 
Dnr: KLF 2020/1136 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten enligt bilaga 1 och lägger den till 
handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett gemensamt 
upptagningsområde för grundskoleelever i Hässleholms stad kan utformas 
utifrån åtgärdsprogrammets förslag. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 24 november 2021. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att göra en fördjupad 
utredning och elevflödesanalys utifrån en omorganisation av 
grundskoleorganisationen i Hässleholms stad, samt scenariot att avveckla en 
hel grundskola i Hässleholms stad. I utredningen om elevflödesanalys ska 
även framgå behov av specialsalar och andra typer av undervisningssalar i 
resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 
24 november 2021. 

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utifrån redan framtagna skisser i 
åtgärdsprogrammet ta fram kostnader för anpassning av dels Linneskolan 
och dels Läredaskolan. Kalkylerna ska utformas utifrån att 
åtgärdsprogrammets steg 1 och 2 skulle genomföras. I 
anpassningskostnaderna ska även ingå barn- och utbildningsnämndens 
bedömning gällande behov av specialsalar och andra typer av 
undervisningssalar i resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 15 december 2021. 

4. Arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag 
att i samverkan ge förslag på utlokalisering av grundläggande Vux- och 
lärvux från Kasern Möller till någon av stadens grundskolor/ gymnasieskolor 
utifrån det att endast åtgärdsprogrammets steg 3 skulle genomföras. 
Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 24 november 2021. 

5. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utifrån redan framtagna skisser i 
åtgärdsprogrammet ta fram kostnader för anpassning av Kasernerna (tre) på 
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T4-området utifrån det att åtgärdsprogrammets steg 3 skulle genomföras. 
Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 15 december 2021. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Magnus Akeborn M lämnar följande protokollsanteckning. 

"Vänsterpartiet är emot nedläggningar av skola i centrala Hässleholm. Vi stödjer att 
låta skolorna leva i våra tätorter." 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att första meningen i punkt 2 får följande ändrade 
lydelse: 

"Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att göra en fördjupad utredning och 
elevflödesanalys utifrån en omorganisation av grundskoleorganisationen i 
Hässleholms stad, samt scenariot att avveckla en hel grundskola i Hässleholms 
stad." 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till att godkänna rapporten och lägga den till 
handlingarna men yrkar avslag på ärendet i övrigt. 

Robin Gustavsson (KD), Karin Axelsson (M) och Agneta Olsson Enochsson (L) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med den av Hanna Nilsson 
föreslagna ändringen. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om rapporten kan godkännas och läggas 
till handlingarna och finner förslaget bifallet. 

Ordförande ställer därefter förslagen till kommunfullmäktige mot varandra och 
finner Hanna Nilssons förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Hanna Nilssons förslag är huvudförslag och motförslag ska utses. Ordförande 
ställer Lena Wallentheims avslagsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner 
Lena Wallentheims förslag utsett till motförslag. 

Kommunstyrelsen 
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Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Hanna Nilssons 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Lena Wallentheims förslag röstar nej." 

8 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 

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), Irene Nilsson (S), 
Henrik Backlund (S). 

Följande avstår från att rösta: Lena Svensson (C) . 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla Hanna Nilssons förslag. 

Beskrivning av ärendet 

I den strategiska planen 2020-2022 med Budget 2020 och flerårsplan 2020-2022 
har det beslutats om följande inriktningsmål, Hässleholms kommun ska ha ett 
effektivt lokalutnyttjande. Dessutom finns under planperioden en budgetreducering 
motsvarande 27 mnkr för effektivisering av fastighetsbeståndet. 3 mnkr för 2020, 
ytterligare 9 mnkr 2021 samt ytterligare 15 mnkr 2022. För att realisera detta 
beslutade kommunstyrelsen den 18 november 2020, §201, följande: 

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

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

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

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

I projektplanen framgick att projektet skulle delas in i två sammanhängande delar: 

1. Ett inledande projekt med det tydliga leveransmålet att ha ett välförankrat 
åtgärdsprogram framtaget och lämnat till KS för beslut, senast den 31 mars 2021. 
KS ska besluta om detta 28 april 2021. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

36 (53) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

2. En implementeringsfas där åtgärderna i åtgärdsprogrammet delegeras, beslutas 
och genomföras i de berörda verksamheterna. Detta ska leda till effektmålen: 
- lägre lokalkostnader 
- mer ändamålsenliga lokaler 
- farre kvadratmeter 
samt de besparingsmål som KS tidigare har beslutat om. 

Det inledande projektet påbörjades den 1 december 2020 efter att upphandling 
skett av projektledare och Sweco tilldelats uppdraget. Atgärdsprogrammet skulle 
vara framtaget senast den 31 mars. 

Sweco har den 31 mars presenterat åtgärdsprogramrnet, bilaga 1, för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, arbetsmarknadsnämndens presidie, tekniska 
nämndens presidie samt barn- och utbildningsnämndens presidie. 

Innan konkreta beslut om uppstart av implementeringsfasen tas och 
åtgärdsprogrammet i sin helhet eller delvis kan genomföras behöver ytterligare 
utredningar utföras. Ekonomiavdelningen föreslår därmed följande utredningar: 

1. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett gemensamt 
upptagningsområde för grundskoleelever i Hässleholms stad kan utformas 
utifrån åtgärdsprogrammets förslag. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 24 november 2021. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att göra en fördjupad 
utredning och elevflödesanalys utifrån scenariot att avveckla en hel 
grundskola i Hässleholms stad. I utredningen om elevflödesanalys ska även 
framgå behov av specialsalar och andra typer av undervisningssalar i 
resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 
24 november 2021. 

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utifrån redan framtagna skisser i 
åtgärdsprogrammet ta fram kostnader för anpassning av dels Linneskolan 
och dels Läredaskolan. Kalkylerna ska utformas utifrån att 
åtgärdsprogrammets steg 1 och 2 skulle genomföras. I 
anpassningskostnaderna ska även ingå barn- och utbildningsnämndens 
bedömning gällande behov av specialsalar och andra typer av 
undervisningssalar i resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 15 december 2021. 

4. Arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag 
att i samverkan ge förslag på utlokalisering av grundläggande Vux- och 
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lärvux från Kasern Möller till någon av stadens grundskolor/ gymnasieskolor 
utifrån det att endast åtgärdsprogrammets steg 3 skulle genomföras. 
Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 24 november 2021. 

5. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utifrån redan framtagna skisser i 
åtgärdsprogrammet ta fram kostnader för anpassning av Kasernerna (tre) på 
T4-området utifrån det att åtgärdsprogrammets steg 3 skulle genomföras. 
Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 15 december 2021. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-05-05, § 57, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett gemensamt 
upptagningsområde för grundskoleelever i Hässleholms stad kan utformas 
utifrån åtgärdsprogrammets förslag. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 24 november 2021. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att göra en fördjupad 
utredning och elevflödesanalys utifrån scenariot att avveckla en hel 
grundskola i Hässleholms stad. I utredningen om elevflödesanalys ska även 
framgå behov av specialsalar och andra typer av undervisningssalar i 
resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 
24 november 2021. 

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utifrån redan framtagna skisser i 
åtgärdsprogrammet ta fram kostnader för anpassning av dels Linneskolan 
och dels Läredaskolan. Kalkylerna ska utformas utifrån att 
åtgärdsprogrammets steg 1 och 2 skulle genomföras. I 
anpassningskostnaderna ska även ingå barn- och utbildningsnämndens 
bedömning gällande behov av specialsalar och andra typer av 
undervisningssalar i resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 15 december 2021. 

4. Arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag 
att i samverkan ge förslag på utlokalisering av grundläggande Vux- och 
lärvux från Kasern Möller till någon av stadens 
grundskolor/ gymnasieskolor utifrån det att endast åtgärdsprogrammets steg 
3 skulle genomföras. Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 
24 november 2021. 
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5. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utifrån redan framtagna skisser i 
åtgärdsprogrammet ta fram kostnader för anpassning av Kasernerna (tre) på 
T4-området utifrån det att åtgärdsprogrammets steg 3 skulle genomföras. 
Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 15 december 2021. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot besluten enligt punkterna 1-5. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till förslaget att godkänna rapporten och avslag på 
punkterna 1-5. 

Ordförande ställer under proposition om rapporten kan godkännas och finner det 
bifallet. Ordförande ställer liggande förslag till beslut enligt punkterna 1-5 mot Lena 
Wallentheims avslagsyrkande och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Kommundirektören 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Arbetsmarknadsnämnden 
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§ 99 

Kommunarkivets framtid 
Dnr: KLF 2020/932 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande utredning och lägger den till 
handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att låta vidare utreda alternativ 2, att inreda en 
arkivlokal i kommunens fastighets bestånd, samt uppdrar åt kommunens 
fastighetsstrateg att utreda frågan och komma med ett kostnads beräknat 
förslag på var och hur en sådan arkivlokal kan skapas. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att låta vidare utreda alternativ 3, att överlämna 
det fysiska arkivet till kommunalförbundet Sydarkivera. 

4. Kommunstyrelsen hänskjuter beslut om inrättande av ny tjänst som 
arkivarie till budgetberedning inför 2022. 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommunarkiv har akut utrymmes brist och bristfalliga lokaler samt för 
låg bemanning, vilket innebär leveransstopp och svårigheter att uppfylla krav i lagar 
och reglementen. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar lösning med större 
arkivlokaler och tillräcklig bemanning. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Med utökade lokaler och förbättrad bemanning kan kommunarkivet på sikt häva 
leveransstoppet från kommunens verksamheter. Medborgarna kan få bättre tillgång 
till allmänna handlingar. Risken för informations förlust minskar när handlingarna 
förvaras på ett säkert sätt och regelbundna leveranser kan ske från kommunens 
verksamheter till kommunarkivet. 
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Miljökonsekvenser 

Beroende på lokalisering av nya arkivlokaler kan transportbehovet med bil öka. Ett 
eventuellt byggprojekt för nya arkivlokaler kommer att kräva sedvanlig 
miljökonsekvensanalys av själva bygget. 

Facklig samverkan 

Eventuell förändring av bemanningen på kommunarkivet kräver facklig samverkan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Bilagd utredning redovisar preliminära kostnader för förslag till lösningar av 
lokalfrågan till kommunarkivet, samt för personal i olika alternativ. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-05-05, § 58, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande utredning och lägger den till 
handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att låta vidare utreda alternativ 2, att inreda en 
arkivlokal i kommunens fastighets bestånd, samt uppdrar åt kommunens 
fastighetsstrateg att utreda frågan och komma med ett kostnads beräknat 
förslag på var och hur en sådan arkivlokal kan skapas. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att låta vidare utreda alternativ 3, att överlämna 
det fysiska arkivet till kommunalförbundet Sydarkivera. 

4. Kommunstyrelsen hänskjuter beslut om inrättande av ny tjänst som 
arkivarie till budgetberedning inför 2022. 

Sänt till: 
Kansliavdelningen 
Fastighetsstrateg 
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§ 100 

Initiativärende om "Å-torget" T4 området 
Dnr: KLF 2021/357 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Tekniska nämnden tillskjuts ytterligare 3,0 miljoner kronor år 2021 i 
investerings budget till projekt A-torget T4-området vid Almaån i 
Hässleholm. 

2. Finansiering på 3,0 mnkr sker från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda investeringar. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

3. Eventuella investeringsutgifter som överstiger den totala 
investeringsbudgeten på 6,0 mnkr får finansieras inom tekniska nämndens 
investeringsbudget för exploateringsprogrammet. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

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

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

12 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

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

Följande röstar nej: Björn Widmark (FV). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheim (S) har lämnat in ett initiativärende där hon yrkar att tekniska 
nämndens investerings budget, projekt Torg Almaån, ska tillföras 3 miljoner kronor. 

Lena Wallentheims motivering i initiativärendet löd enligt följande: 

"När budgeten antogs inför 2021 så var investeringen gällande "Å-torget" på T4 
området halverad. Det var inga stora politiska diskussioner kring det och jag tror att 
de flesta budgetalternativen hade samma summa. Ett exploateringsavtal finns där 
byggherren skulle handla upp och anlägga samtlig infrastruktur avseende gator, 
trottoarer, belysning, VA nät med mera. Standarden skulle motsvara kommunal 
standard och Tekniska förvaltningen och Hässleholms Vatten skulle godkänna 
projektering och utförande. 

Diskussioner fördes mellan parterna om bedömningen gällande kommunal 
standard och tekniska förvaltningen godkände inte byggherrens mva. 
Gestaltningsprogrammet skulle följas och som ex kan nämnas att kantstenen skulle 
vara av granit, specifika träd och planeringar och specifika lyktstolpar. Detta 
medförde en fördyring på ca. 10 miljoner för byggherren. 

När nu "Å-torget" ska anläggas och det är kommunens ansvar så är det plötsligt 
inte lika viktigt att följa gestaltningsprogrammet längre och budgeten halverades. 
Det kan inte vara rimligt att vi ställer dess krav på företagare när vi själva inte följer 
de program som arbetats fram. 

Vi föreslår därför att: 

-Tekniska nämndens investeringsbudget, projekt Torg Almaån, tillförs 3 miljoner 
kronor 

-Finansieringen sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar 
2021 ". 

Ekonomiavdelningen har tillfrågat tjänstemän på tekniska förvaltningen som lämnat 
följande tjänstemannayttrande på Lena \v'allentheims initiativärende enligt nedan. 
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"Själva gestaltningen av torget är framtagen av miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen, vilka ansvarar för stadens gestaltning av olika miljöer 
bland annat torgmiljöer. Tekniska förvaltningen har i första hand till uppgift att 
förhålla sig till tilldelad budget, vilket i det aktuella ärendet i så fall innebär att 
förvaltningen får vända sig till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och be om en 
omgestaltning som ryms inom tilldelad budget om 3 miljoner kronor. 

Om tekniska förvaltningen istället ska följa framtaget gestaltningsprogram behöver 
tekniska förvaltningen tilldelas en total budget på upp emot 6,5 miljoner kronor för 
projektet, vilket inkluderar ett indexpåslag på 2 procent med anledning av viss 
förskjutning av entreprenadarbetena till 2022. Anledningen till en viss förskjutning 
beror främst på ett förändrat budgetanslag i förhållande till framtaget 
gestaltningsprogram samt till viss del på personell resursbrist". 

Ekonomiska konsekvenser 

Med hänvisning till ovanstående föreslår ekonomiavdelningen att tekniska nämnden 
tillskjuts ytterligare 3,0 miljoner kronor år 2021 i investeringsbudget till projekt A
torget T4-området vid Almaån i Hässleholm. Finansiering på 3,0 mnkr föreslås ske 
från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar och investeringen 
föreslås vara anslagstyp 1. Eventuella investeringsutgifter som överstiger den totala 
investeringsbudgeten på 6,0 mnkr föreslås finansieras inom tekniska nämndens 
investeringsbudget för exploateringsprogrammet. 

Sänt till 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 101 

Redovisning till kommunstyrelsen av utvärdering av 
taxa för plan- och bygglagen, miljöbalken, 
livsmedelslagen med flera 
Dnr: KLF 2021 /276 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Att lägga miljö- och stadsbyggnadsnämndens redovisning av utvärdering av taxa 
för plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen med flera med godkännande 
till handlingarna. 

2. Att miljö- och stadsbyggnadsnämnden under 2021 till kommunstyrelsen ska 
inkomma med förslag till ny taxa för beslut i kommunfullmäktige att börja gälla från 
och med den 1 januari 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2019, § 249, att anta justeringar gäl
lande plan- och bygglovstaxa, mät- och karttaxa samt att anta ändring av timtaxa 
gällande plan- och bygglovstaxan och taxor för miljö- och livsmedelstillsyn. Ändring
arna började gälla från och med den 1 januari 2020. Kommunfullmäktige beslutade 
också att en utvärdering av taxan skulle redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 
maj 2021. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 24 mars 2021, § 43, att godkänna 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens "översiktliga utvärdering och återredovis
ning av taxan och översända den till kommunstyrelsen". 

Av tjänsteskrivelse i ärendet framgår att förvaltningen fortsätter att analysera taxan 
och kommer att under hösten 2021 lägga fram ett förslag om vissa mindre 
förändringar i både PBL-taxa som miljötaxa som kan börja gälla från den 1 januari 
2022. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-05-05, § 59, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen 
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1. Att lägga miljö- och stadsbyggnadsnämndens redovisning av utvärdering av taxa 
för plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen med flera med godkännande 
till handlingarna. 

2. Att miljö- och stadsbyggnadsnämnden under 2021 till kommunstyrelsen ska 
inkomma med förslag till ny taxa för beslut i kommunfullmäktige att börja gälla från 
och med den 1 januari 2022. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 102 

Granskning av omsorgsnämndens 
digitaliseringsarbete 
Dnr: KLF 202 1/173 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
granskat i vilken mån omsorgsnämnden säkerställer att digitaliseringsarbetet i 
verksamheten utförs på ett ändamålsenligt sätt. Den sammanfattande bedömningen 
är att omsorgsnämnden endast delvis säkerställer att digitaliseringsarbetet i 
verksamheten utförs på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundas på att det till 
stora delar saknas en tydlig styrning, ledning och uppföljning av arbetet. 

Omsorgsnämnden har yttrat sig över granskningsrapporten. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021 -05-05, § 60, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att lägga omsorgsnämndens yttrande och revisorernas 
granskningsrapport till handlingarna. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Yttrande över ansökan om godkännande som 
huvudman för nyetablering av en fristående 
gymnasieskola 
Dnr: KLF 2021/120 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Hässleholms kommun tillstyrker ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Föreningen Furuboda har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Furuboda 

Gymnasieskola i Kristianstads kommun från och med läsåret 2022/2023. 

Barn- och utbildningsnämnden har genom beslut den 25 mars 2021 yttrat sig över 
ansökan och föreslår på anförda skäl att kommunstyrelsen tillstyrker den. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-05-05, § 61, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Hässleholms kommun tillstyrker ansökan. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 104 

Ändring av reglementena för kommunstyrelsen och 
tekniska nämnden 
Dnr: KLF 2020/1211 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunstyrelsens reglemente ändras på så sätt att under § 3 läggs till en 
punkt 21 med följande lydelse. 

"Ha hand om teckningsrätt och hantering av kommunens 
markupplåtelseavtal för fiber samt ansvara för förvaltning och ägande av 
fiberledningar och tillhörande anordningar" 

2. Tekniska nämndens reglemente ändras på följande sätt. 

a) I § 2 åttonde strecksatsen, som börjar med "genom avtal eller", i slutet av 
meningen läggs till följande skrivning: "dock inte teckningsrätt och 
hantering av kommunens markupplåtelseavtal för fiber." 

b) I § 1 i avsnittet med strecksatser läggs en strecksats till sist i avsnittet med 
följande lydelse: "Nämnden ansvarar inte för förvaltning och ägande av 
fiberledningar och tillhörande anordningar". 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

I skrivelse från kommunledningsförvaltningens fiberavdelning har anförts följande. 
Enligt de regler som idag finns inom Hässleholms kommun innehar tekniska 
förvaltningen (TF) teckningsrätt, förvaltning och ägande för de ledningar som 
förläggs i kommunal regi. Detta innebär att TF hanterar de markupplåtelseavtal som 
upprättas mellan Hässleholms kommun och en extern markägare för rätten att 
förlägga fiberkabel på icke kommunal mark. Denna hantering, där KLF /Fiberavdel
ningen och TF tillsammans hanterar markupplåtelseavtal, har visat sig vara ineffek
tiv och innebär att det tar lång tid innan markersättningar och undertecknande är 

Kommunstyrelsen 
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klart. Det föreslås därför att reglementena för tekniska nämnden och kommunsty
relsen ändras enligt följande. 

1. Att teckningsrätt och hantering av markupplåtelseavtal för fiber flyttas till 
KLF /Fiberavdelning. 

2. Att förvaltning och ägande av fiberledningar och tillhörande anordningar flyttas 
till KLF /Fiberavdelning. 

Förslaget har remitterats till tekniska nämnden som i beslut den 29 april 2021, § 43, 
förklarat sig inte ha något att erinra mot förslaget. 

Sänt till 
Tekniska nämnden 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 105 

Ändring av kommunstyrelsens delegeringsregler 
Dnr: KLF 2021/379 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra kommunstyrelsens delegeringsregler enligt 
följande. 

1. Under avsnitt D. Ärenden rörande fastigheter läggs till en ny punkt, 2.3 med 
följande lydelse: "Teckningsrätt och hantering av markupplåtelseavtal för 
fiber" . 

2. Delegat ska vara chef Hässleholms fibernät. 

3. Vidaredelegering ska inte vara tillåten. 

4. Ovannämnda ändringar ska träda i kraft under förutsättning att 
kommunfullmäktige i ärende KLF 2020/1211 beslutar om föreslagen 
ändring av kommunstyrelsens och tekniska nämndens reglementen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i ärende KLF 2020/1211 föreslagit att regle
mentena för kommunstyrelsen och tekniska nämnden ändras bland annat på så sätt 
att kommunstyrelsen i stället för tekniska nämnden framgent ska ha hand om 
teckningsrätt och hantering av kommunens markupplåtelseavtal för fiber. 

Inom kommunstyrelsen framstår det som lämpligt att det är chefen för Hässleholms 
fibernät (fiberavdelningen) som bör hantera dessa frågor, liksom denne redan 
hanterar andra frågor enligt avsnitt D.2 Fastighetsrättsliga frågor inom Hässleholms 
fibernät. 

Sänt till: 
Fiberavdelningen; Kommunal författningssamling 
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§ 106 

Motion om att renovera och starta upp Sösdala simhall 
Dnr: KLF 2020/1090 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses 
besvarad. 

Yrkande 

Joachim Fors (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 liggande 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), Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Björn 
Widmark (FV), Lena Svensson (C), Lars Johnsson (M). 

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheim,Joachim Fors och Ola Lindahl, samtliga Socialdemokraterna, har 
väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 

1) Att tekniska nämnden får i uppdrag att renovera Sösdala simhall. 

2) Att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för driften av Sösdala simhall. 

Kommunstyrelsen 
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Motionen remitterades den 27 november 2020 till tekniska nämnden och kultur
och fritidsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020, § 155, bland annat att "10 
miljoner 2021 och 12 miljoner 2022 förs in i budgeten för renovering av Sösdala 
Simhall, samt driftkostnad av detsamma införs för 2022 på kultur- och fritidsnämn
den 250 000 och ytterligare 250 000 2023 samt drift på finansförvaltningen 750 000 
2022 och 1,5 miljoner 2023." 

Tekniska nämnden har i beslut den 28 januari 2021, § 7, efter omröstning föreslagit 
att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen. 

Bedömning 
Kommunfullmäktiges beslut innebär att det redan har fattats ett beslut om att 
Sösdala simhall ska renoveras. Beslutet innebär också att medel avsätts för att 
kultur- och fritidsnämnden ska kunna "drifta" simhallen. Kraven i motionen får 
därmed anses ha uppfyllts och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 
motionen ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-05-05, § 64, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

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

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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