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kommun 
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Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2021-06-16, kl. 13:30-15:57 
Ajournering kl. 14.43-15.00 
Lars J ohnsson (M) ordförande 
Björn Widmark (FV) 
Närvarande digitalt via Teams: 
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) 
Henrik Backlund (S) 
Lena Svensson (C) 
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Jonas Klein. Närvarande digitalt via Teams: Stefan Larsson, Douglas Roth, Christer 
Caesar, Thomas Haraldsson,Jens Lindholm, Susanne Lottsfeldt, Paul Thurn, 
Camilla Lindoff, Ola Lindahl, Magnus Akeborn, Dolores Öhman, Johan 
Hammarqvist. 
Nämndsekreterare Angela Samarzija. Närvarande digitalt via Teams: Kommundirektör 
Bengt-Arne Persson, kanslichef Marina Nillund, kommunjurist Magnus Gjerstad, 
fiberchef Tony Hadarson, ekonomichef Eva-Lotta Svensson, projektledare Richard 
Heingard, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Hanna Nilsson 
Lena Wallentheim 

Kommunledningsförvaltningen110.2.J - () b -il 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 
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protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Kommunstyrelsen 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2021-06-16 

2021-06-.:2~ 

2021-07- 1€ 

Kommunlednings förvaltningen 

... b~ ....... ............. . 
Louise Davidsson 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Hässlehorms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 107 

Information om Hässleholms fibernät § 108 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 109 

Avsägelse av uppdrag som revisor i Emmaljunga Byggnadsförening § 110 

Avsägelse av uppdrag som revisorsersättare i Ballingslövs § 111 
Med borgarh usfören ing 

Styrgrupp för nytt badhus § 112 

Anmälan av delegationsbeslut § 113 

övriga anmälningar § 114 

Delårsrapporter april 2021, kommunala bolag § 115 

Månadsuppföljning per den 30 april 2021 § 116 

Dialogmöten - kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnder § 117 

Remissvar gällande Post- och telestyrelsens rapport (PTS-ER- § 118 
2021 : 13) om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på 
fjärrtåg 

Uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för subventionsgrad § 119 
av lokalhyra för föreningar 

överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken, vattenskyddsområde § 120 
Galgbacken 

översyn av valdistriktsindelningen inför 2022 års val § 121 

Uppdrag att utreda frågan om utmaningsrätt i Hässleholms kommun § 122 

Revidering av sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen § 123 

Motion om fältarbetare § 124 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar bland annat om den nya 
förvaltningschefen som börjat på barn- och utbildningsförvaltningen och att 
eldningsförbud råder i kommunen. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Information om Hässleholms fibernät 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Fiberchef Tony Hadarson informerar om fiberverksamheten. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om senaste styrelsemötet i 
enlighet med i kallelsen utdelat protokoll. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Marie Svensson (S) till revisor i Emmaljunga 
Byggnadsförening för perioden till och med 2022-12-31. 

Beskrivning av ärendet 

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

Socialdemokraterna nominerar Marie Svensson (S) till uppdraget. 

Sänt till: 
Troman 
Den valda 

Kommunstyrelsen 

J"*""' !6 JJ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Avsägelse av uppdrag som revisorsersättare i 
Ballingslövs Medborgarhusförening 
Dnr: KLF 2021/414 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Valet bordläggs. 

Beskrivning av ärendet 

Ingvar Bergman (L) avsäger sig uppdraget som revisorsersättare i Ballingslövs 
Medborgarhusförening. Avsägelsen ska beviljas och ny revisorsersättare utses för 
perioden till och med 2022-12-31. 

Ingen nominering har inkommit. 

Sänt till: 
Ingvar Bergman 
Troman 
Ballingslövs Medborgarhusförening 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 112 

Styrgrupp för nytt badhus 
Dnr: KLF 2021/470 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Kommunstyrelsen utser följande tre representanter för kommunstyrelsen i 
styrgruppen för nytt badhus: 

Stefan Larsson (M), sammankallande och ordförande 
Hanna Nilsson (SD) 
Lena Wallentheim (S) 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Efter 25 år är beslutet om byggnation av ett nytt badhus i Hässleholms stad taget. 
En rambudget är avsatt och placering på Österås anges. I övrigt finns det några 
beskrivningar om vad som kan ingå i ett nytt badhus men inget beslut om detta 
finns i dagsläget. En styrgrupp formas och till detta väljer man representanter från 
några partier men inte från alla partier som finns i kommunfullmäktige. Miljöpartiet 
anser att frågan är av en sådan karaktär som kräver insyn från alla partier i 
kommunfullmäktige. Vi tror att bättre beslut är möjliga när fler synpunkter och 
åsikter kommer till tal i ett tidigt skedde. Därför önskade vi en formering som skulle 
ge mer insyn, framför allt för partier utan presidierposter. Vi förväntar oss en 
komplettering som möjliggör för detta, till exempel genom den parlamentariska 
gruppen eller återkommande redovisningar till kommunstyrelsen." 

Yrkande 

Joachim Fors (S) nominerar Lena Wallentheim (S) till representant för 
kommunstyrelsen. 

Ulf Berggren (SD) nominerar Hanna Nilsson (SD) till representant för 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Karin Axelsson (M) nominerar Stefan Larsson (M) till representant för 
kommunstyrelsen och som sammankallande och ordförande i styrgruppen. 

Omröstning 

Ordförande ställer nomineringarna under proposition och finner dem bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni 2021, § 160, att ett nytt badhus ska 
placeras på Österås idrottsområde. Kommunfullmäktige beslutade därtill i samma 
ärende bland annat att uppdra åt 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. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
De valda 
Tekniska nämnden samt kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässlehof1ms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 113 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

RTJ 2021/8-1 
Räddningstjänsten - Delegationsbeslut avseende tillsyn och förelägganden enligt 
LSO/LBE, sotningar samt brandskyddskontroller under april 2021. 

KLF 2021/461-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegationsbeslut avseende anställningar under 
maj 2021. 

Protokoll 
Personalutskottet 2021-05-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-02 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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H'"ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 114 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna. 

KLK 2019/181 
Aterrapportering - översyn av kommunövergripande administrativa processer. 

KLF 2021-20 
Totalrapport för kapitalförvaltningen per den 31 maj 2021. 

KLF 2021/ 439 
Sveriges Kommuner och Regioner - SKR har publicerat två rapporter om det 
demokratiska samtalet som finns att ladda ner i deras webbutik. 

KLF 2021/441-1 
VoB Syd AB - Årsredovisning från VoB Syd. 

Protokoll 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige 2021-04-13 §§ 2 och 3. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

12 (30) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 115 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Delårsrapporter april 2021, kommunala bolag 
Dnr: KLF 2021/409 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner de kommunala bolagens delårsrapporter och 
helårsprognoser per den 30 april 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Per den 30 april och per den 31 augusti ska de kommunala bolagen lämna en de
lårsrapport bestående av en verksamhetsberättelse och en resultaträkning. Verk
samhetsberättelsen ska innehålla en kort verksamhets beskrivning som belyser bo
lagets situation samt övrig information som är av vikt för att bedöma bolagets 
resultat och utveckling det närmaste året. 

De kommunala bolagen prognostiserar ett positivt resultat för 2021 på 23,6 mnkr, 
vilket totalt sett innebär en avvikelse på -3,2 miljoner kronor. Bolagens 
verksamhetsberättelser och resultaträkningar är samlade i bilagan. 

Sänt till: 
Kommunala bolagen 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

§ 116 

Månadsuppföljning per den 30 april 2021 
Dnr: KLF 2021/408 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Förvaltningarnas månadsuppföljning och helårsprognos per den 30 april 
2021 godkänns. 

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 
uppmaningen 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 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 augusti. Underlag som ska 
presenteras vidkommunstyrelsens sammanträde ska mailas till 
ekonomiavdelningen senast den 2 augusti. 

4. 24 905 000 kronor återförs från tekniska nämndens investeringsbudget 2021 
med anledning av att projektet för ombyggnation och ventilationsarbete på 
HTS blivit dubbelbudgeterat med detta belopp. 

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. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen prognostiserar ett negativt resultat för 2021 på -24,9 miljoner kronor. 
Jämfört med budget visar prognosen ett underskott på -13,9 miljoner kronor. Arets 
investeringsverk-samhet beräknas uppgå till 523,3 miljoner kronor vilket är 203,3 
miljoner kronor lägre än budget och en genomförandegrad på cirka 72 procent. 

Kommunstyrelsen 

Josterio~ hJ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Dialogmöten - kommunstyrelsens arbetsutskott och 
nämnder 
Dnr: KLF 2021/387 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att under 2021 genomförs ett dialogmöte istället för två 
mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschef och ekonomichef samt 
nämndernas arbets- eller beredningsutskott och dess förvaltningschef. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt genomförs bland annat två 
dialogmöten om året mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschef och 
ekonomichef samt nämndernas arbets- eller beredningsutskott och dess 
förvaltningschef. Nämnderna och dess förvaltningar redovisar sin verksamhet för 
kommunstyrelsen under våren varje år. Det har framkommit synpunkter från 
nämnderna om att även dialogmötena mellan kommunstyrelsens arbetsutskott är av 
alltför redovisande karaktär och för lite av dialog kring hur kommunen ska ta sig an 
gemensamma utmaningar. 

En ny struktur för dialogmötena ska förankras och därför föreslås att vårens 
dialogmöten ställs in. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-02, § 67, kommunstyrelsen 
besluta följande: 

Under 2021 genomförs ett dialogmöte istället för två mellan kommunstyrelsens 
arbetsutskott, förvaltningschef och ekonomichef samt nämndernas arbets- eller 
beredningsutskott och dess förvaltningschef. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 118 

Remissvar gällande Post- och telestyrelsens rapport 
(PTS-ER-2021 :13) om förbättrade möjligheter till god 
mobil uppkoppling på fjärrtåg · 
Dnr: KLF 2021/334 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Hässleholms kommuns yttrande gällande Post
och telestyrelsens rapport (PTS-ER-2021:13) om förbättrade möjligheter till god 
mobil uppkoppling på fjärrtåg 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med eget bilagt 
förslag. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Regeringen beslutade den 19 november 2020 att uppdra åt Post- och telestyrelsen 
(PTS) att redovisa insatser som kan förbättra möjligheterna till god mobil 
uppkoppling för resenärer på fjärrtåg. I uppdraget till PTS ingick att prioritera 
insatser som ger effekt på högtrafikerade järnvägsstråk med stor andel 
passagerartrafik i alla landsdelar. Bakgrunden till uppdraget var att regeringen ville 
undersöka förutsättningarna för att förbättra möjligheterna till god uppkoppling för 
resenärer på fjärrtåg med hjälp av statligt stöd. Riksdagen har efter förslag från 
regeringen i budgetpropositionen 2021 beslutat att 50 miljoner kronor satsas under 
2021-2022 för detta syfte. 

PTS lämnade den 19 februari 2021 en redovisning av uppdraget. I rapporten 
"Förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg" (PTS-ER-2021 :13) 
föreslår PTS fyra åtgärder för förbättrad uppkoppling på fjärrtåg: 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

!6 ,hj 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

- Installation eller uppgradering av WiFi- eller signalförstärkningssystem (s.k. 
repeatersystem) 

- tester med ny teknik tex. radiotransparenta fönsterglas och 

- förbättrade möjligheter till uppkoppling i tågtunnlar. 

Regeringen vill ha synpunkter på de förslag på åtgärder som lämnas i rapporten. 
Remissvaret ska ha inkommit till Infrastrukturdepartementet senast den 30 juni 
2021. Hässleholms kommuns remissvar utgörs av bilagan till denna 
tjänsteskrivelse; Hässleholms kommuns remissvar gällande Post- och telestyrelsens 
rapport (PTS-ER-2021:13) om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling 
på fjärrtåg. 

Bilagor: 

1. Hässleholms kommuns remissvar gällande Post- och telestyrelsens rapport 
(PTS-ER-2021:13) om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på 
fjärrtåg. 

2. Yrkande, Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD) 

Sänt till: 
Regeringskansliet 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Handläggare 

YTTRANDE 

Datum 

2021-05-26 

Regeringskansliet 

Diarienummer 

KLF 2021/334-3 

Projektledare Richard Heingard 
Kommunledningsförvaltningen 
0451-26 80 55 103 33 STOCKHOLM 
richard. heingard@hassleholm.se 

Hässleholms kommuns remissvar gällande Post- och 
telestyrelsens rapport (PTS-ER-2021: 13) om 
förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på 
fjärrtåg 

Hässleholms kommun har tagit del av remissen och har inga synpunkter på 
innehållet avseende lösningar som förbättrar möjligheten till god mobil 
uppkoppling på fjärrtåg. 

Däremot anser Hässleholms kommun att det är viktigt att det tillhandahålls en 
god mobil uppkoppling även när resenären lämnar tåget. Med det sagt, så ser 
Hässleholms kommun fram emot att det även genomförs en översyn av möjlighet 
till god uppkoppling på och kring stationsområden längs fjärrtågens sträckningar. 

Richard Heingard 

Prqjektledare 

Kommunledningsförvaltningen 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Telefon: 0451-267 000 J E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 8663494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
~ Faktureringsadress: Hässleholms kommun, FakturorHLM, Box 140, 281 22 Hässleholm 

tN 
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Ändringsyrkande 

Ärende 12 "Hässleholms kommuns remissvar gällande Post- och telestyrelsens rapport (PTS-ER-2021:13) 

om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg" 

Kommunstyrelsen 2021-06-16 

Sverigedemokraterna yrkar att följande svar skall utgöra remissvar från Hässleholms kommun: 

Hässleholms kommun har tagit del av remissen och har följande synpunkter på innehållet avseende 
lösningar som förbättrar möjligheten till god mobil uppkoppling på fjärrtåg: 

Hässleholms kommun välkomnar att det tas initiativ för att förbättra mobiluppkopplingen på tåg, även om 
problemen funnits i många år och borde åtgärdats tidigare. I rapporten framgår att PTS har utrett hur 
totalt 50 miljoner kronor (med avdrag för administrativa kostnader) i statligt stöd fördelat för år 2021 och 
2022, i lika delar ska kunna betalas ut under respektive år. Hässleholms kommun anser att denna summa 
inte på långa vägar kommer att räcka för att lösa problemen med otillräcklig mobil uppkoppling på fjärrtåg. 
Hässleholms kommun menar att summan behöver flerfaldigas för att komma tillrätta med problemet. 

Hässleholms kommun har ingen synpunkt på huruvida tilldelning ska ske genom "först till kvarn" 
alternativt konkurrensutsatt tilldelning. PTS föreslår efter samråd med Trafikverket följande insatser för 
2021 respektive 2022, utan inbördes prioritetsordning. 
• Installation eller uppgradering av repeatrar ombord på tåg 
• Installation eller uppgradering av WiFi ombord på tåg 
• Tester (t.ex. avseende radiotransparenta fönsterglas) 
• Åtgärder för att förbättra mobiltäckning i tunnlarna längs Ådals- och 
Botniabanan 

Hässleholms kommun instämmer i att dessa åtgärder kommer att förbättra uppkopplingen på tåg. Dock 
ställer vi oss frågande om dessa åtgärder är tillräckliga, eller om till exempel fler mobilmaster krävs för att 
uppnå fullgod täckning. 

I underlaget framgår att "en utgångspunkt för uppdraget har varit att med fjärrtåg avses tåg som körs över 
längre sträckor och som har färre stopp än regionaltågen. Med fjärrtåg och högtrafikerade järnvägsstråk 
avses därför i denna rapport tåg som trafikerar linjer med en sträcklängd på minst 200 km och med mycket 
passagerartrafik.". Hässleholms kommun anser att även linjer med kortare sträckning än så borde vara 
med för att förstärka mobilnätet och förbättra uppkopplingen på tåg. Till exempel är sträckan Hässleholm -
Kristianstad på Skånebanan landets mest trafikerade enkelspårsträcka enligt Trafikverkets 
kapacitetsutredning 2020, men skulle enligt rapporten inte vara aktuell för åtgärder trots ett mycket högt 
resandeunderlag och bitvis dålig mobiltäckning. Detta torde gälla ett flertal andra sträckor i landet som inte 
trafikeras av fjärrtåg 

Hanna Nilsson (SD) Ulf Berggren (SD) 



SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 119 

Uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för 
subventionsgrad av lokalhyra för föreningar 
Dnr: KLF 2019/424 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Redovisningen av konsekvensbeskrivningen godkänns och ärendet läggs till 
handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen rekommenderar berörda nämnder och förvaltningar att 
beakta en subventionsgrad om högst 75 % vid tecknande av nya avtal och 
utökning av befintliga verksamheter. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2019-10-30 § 214 i uppdrag till kommundirektören, att ta 
fram en konsekvensbeskrivning av hur subventionsgrad på högst 75 % slår mot 
ingångna avtal angående hyra eller arrende för föreningslivet. 

Kultur- och fritidsförvaltning har enligt uppdrag av kommundirektören 
sammanställt en subventionstabell. I tabellen framgår vilka de ekonomiska 
konsekvenserna blir per förening om kommunen hade bestämt att alla ingångna 
avtal skall följa en subventionsgrad om högst 75 %. Uppgifterna är hämtade från 
2017, det vill säga de uppgifter som användes i stödutredningen. 

I tabellen går det inte att utläsas föreningarnas övriga kostnader eller intäkter för 
lokalen och verksamheten. Det är viktigt att observera att detta endast är en 
ekonomisk konsekvens. Det säger inget om vad konsekvensen skulle bli för den 
enskilda föreningens verksamhet ifall gällande avtal skulle förhandlas om till ett för 
föreningen mindre gynnsamt avtal. Detta kräver i sådant fall en separat utredning 
och konsekvensbedömning per förening. 

När kommunen subventionerar en lokal eller anläggning kan det göras på olika sätt 
beroende på vilken uppgörelse kommunen väljer med respektive förening. Vissa 
föreningar står exempelvis för kostnader för inre och yttre underhåll på 
kommunens fastigheter. Istället för att då kräva 25 % i hyra skulle denna lösning 
motsvara subventionsgraden och därtill göra underhållskostnaderna 
bidragsgrundande i lokalbidraget. Genom att föreningarna är med och står för en 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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del av kostnaden skapas också incitament för att hålla en god standard på lokalen 
och att hålla nere de totala kostnaderna. 

En anledning med att göra en översyn av det totala föreningsstödet är 
rättviseperspektivet mellan föreningarna. Genom att göra förändringar för 
subventioner och bidrag kan kommunen justera stödet till föreningar ur 
rättviseaspekt. 

Att förändra ingångna avtal kan vara svårt på grund av att föreningarna anpassat sin 
verksamhet till sina utgifter och åtaganden inom avtalet. Stora och hastigt 
förändrade ekonomiska förutsättningar kan innebära problem för flertalet 
föreningar. Tabellen visar tydligt att de ekonomiska konsekvenserna av att reducera 
subventionsgraden till 7 5% för majoriteten av föreningarna skulle innebära 
avsevärda ekonomiska svårigheter och eventuellt även äventyra deras fortlevnad. 

Kultur- och fritidsförvaltningens rekommendation är att den förvaltning som ingått 
avtal med förening inte ska göra förändringar i nu gällande avtalsvillkor bara för att 
beakta en subvention om 75 %. Däremot så bör man beakta subventionsgraden på 
tecknande av nya avtal där inga motprestationer krävs såsom ansvar för skötsel av 
kommunal fastighet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-02, § 69, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Redovisningen av konsekvensbeskrivningen godkänns och ärendet läggs till 
handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen rekommenderar berörda nämnder och förvaltningar att 
beakta en subventionsgrad om högst 75 % vid tecknande av nya avtal och 
utökning av befintliga verksamheter. 

Sänt till: 
Kommun direktör 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken, 
vattenskyddsområde Galgbacken 
Dnr: KLF 2021/383 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfulhnäktige besluta att hos 
Länsstyrelsen i Skåne län hemställa om att länsstyrelsen till Hässleholms kommun 
överlåter den operativa tillsynen enligt miljöbalken över Galgbackens 
vattenskyddsområde i Hässleholms kommun (12FS 2020:36), beslutat av 
länsstyrelsen den 1 december 2020 med diarienummer 513-35238-2017. 

Beskrivning av ärendet 

Av miljö- och stadsbyggnadsnämndens handläggning framgår bland annat följande. 
Länsstyrelsen har den 11 december 2014 (dnr 504-24635-2014) fattat beslut om att 
överlåta tillsynen inom 17 vattenskyddsområden till kommunen, på begäran av 
kommunfulhnäktige. Detta skedde också utifrån uppmaningar från länsstyrelsen om 
att kommunerna i större utsträckning skulle överta tillsynen för att i vissa fall 
undvika dubbelprövning inom vattenskyddsområden. Den 1 december 2020 fattade 
länsstyrelsen ett nytt beslut om vattenskyddsområde och -skyddsföreskrifter för 
Galgbackens vattentäkt (12FS 2020:36) samt upphävde tidigare beslut från 1971 
med ändring 1984. Området har alltså både nya gränser och nya skyddsföreskrifter. 
Mot denna bakgrund har länsstyrelsen utrett och gett besked om att det behövs ett 
nytt beslut om överlåtelse och en ny ansökan från kommunen. Nämnden finner det 
lämpligt att nämnden även fortsättningsvis utövar den tillsyn som nämnden under 
några års tid haft för vattenskyddsområdet Galgbacken. Nämnden har resurser, 
kompetens och erfarenhet av tillsynen och befinner sig nära geografiskt sett. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-02, § 70, kommunstyrelsen 
besluta att föreslå kommunfulhnäktige besluta att hos Länsstyrelsen i Skåne län 
hemställa om att länsstyrelsen till Hässleholms kommun överlåter den operativa 
tillsynen enligt miljöbalken över Galgbackens vattenskyddsområde i Hässleholms 
kommun (12FS 2020:36), beslutat av länsstyrelsen den 1 december 2020 med 
diarienummer 513-35238-2017. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Utdraget bestyrkes 
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§ 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Översyn av valdistriktsindelningen inför 2022 års val 
Dnr: KLF 2021/182 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut. 

1. Kommunfullmäktige godkänner valnämndens förslag till delvis ändrad 
valkretsindelning. 

2. Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att fastslå förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Av 4 kap 17 § vallagen (2005:837) framgår bland annat följande. 
Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns 
särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta farre än 1 000 eller fler än 2 000 
röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta farre än 300 röstberättigade endast om 
det finns synnerliga skäl. På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen 
besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen 
året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen skall hållas 

Valnämnden har gjort en översyn av valdistriktsindelningen i kommunen. Nämnden 
är av uppfattningen att antalet röstberättigade per distrikt bör ligga mellan 1 000 och 
1500. En anledning till detta är att om ett valdistrikt har mer än 1 500 
röstberättigade uppstår svårigheter för valdistriktets funktionärer att i rimlig tid bli 
klara med hanteringen av rösterna efter vallokalens stängning, inte minst eftersom 
andelen förtidsröster, vars hantering är tidsödande, har ökat i flera val. Genom 
ändringar justeras gränserna för vissa valdistrikt i enlighet med denna uppfattning 
och dessutom tillskapas två nya valdistrikt. 

Nämnden har på sammanträde den 26 november 2020 fattat beslut om ändringarna. 
Av protokollet och tillhörande kartbilagor framgår förändringarna. Förslaget har 
skickats på remiss till partiexpeditioner och gruppledare. Några synpunkter har inte 
inkommit. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-02, § 71, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

besluta att föreslå kommunfullmäktige följande beslut. 

1. Kommunfullmäktige godkänner valnämndens förslag till delvis ändrad 
valkretsindelning. 

2. Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att fastslå förslaget. 

Sänt till: 
Valnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Uppdrag att utreda frågan om utmaningsrätt i 
Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2019/38 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för närvarande inte införa utmaningsrätt/utmanarrätt 
i Hässleholms kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Genom beslut av kommunfullmäktige fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
om utmaningsrätt bör införas i kommuµen och, om den finner att så är fallet, 
utforma en policy i frågan som ska bli föremål för kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutet hade sin grund i en motion väckt i kommunfullmäktige av Kenny Hansson 
(M). 

Kommuniedningsförvaltningen har företagit begärd utredning. Bedömningen är att 
utmaningsrätt/ utmanarrätt för närvarande inte bör införas i kommunen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-02, § 72, kommunstyrelsen 
besluta att för närvarande inte införa utmaningsrätt/ utmanarrätt i Hässleholms 
kommun. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 123 

Revidering av sammanträdesdagar 2021 för 
kommunstyrelsen 
Dnr: KLF 2021/406 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger i sammanträdesplaneringen för 2021 till ett extra 
sammanträde den 17 november. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar att det extra sammanträdet förläggs till den 18 november 
2021. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av att kommunfullmäktige beslutat att senarelägga 
budgetsammanträdet till den 29 november 2021 har det från ekonomiavdelningen 
framförts önskemål om ett kommunstyrelsesammanträde den 17 november för att 
tidsplanen ska gå ihop. Det föreslås därför att ett extra sammanträde läggs in den 17 
november 2021 . 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-02, § 73, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen lägger i sammanträdesplaneringen för 2021 till ett extra 
sammanträde den 1 7 november. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
Alla nämnder och bolag 
Webbansvarig 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Utdraget bestyrkes 
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§ 124 

Motion om fältarbetare 
Dnr: KLF 2021/46 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
avslås. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Otryggheten ökar i samhället och brottsligheten oroar. Förbyggande arbete är 
minst lika viktigt som brotts bekämpning. Brottsförebyggande aktiviteter ingår i 
kommunens angelägenheter. I Hässlehohns kommun har det förebyggande arbetet 
pausats i början av mandatperioden för att "spara pengar". Man tog bort bland 
annat fåltarbetarna. Man insåg snart att detta inte var en bra ide och inte heller en 
besparing. Socialförvaltningen och socialnämnden har startat ett arbete för att 
minska utanförskap hos ungdomar. Det ingår inte fåltarbetare i det nya arbetssättet. 
De menar att det finns ändringar i ungdomskultur och samhället som kräver nya 
arbetssätt som de hållbar på att testa. Miljöpartiet är nöjd med initiativet och 
avvaktar uppföljningen av resultat. Det kan komma att behövas fler resurser för 
utvecklingen och diskussionen av motionen visar att många partier i kommunen 
inser behovet och kan tänka sig att stödja och vid behov finansiera denna 
utveckling." 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) och Sven Lundh (SD) yrkar bifall till motionen. 

Robin Gustavsson (KD), Lena Wallentheim (S), Björn Widmark (FV) och Lena 
Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Arberesha Sabani och Dolores Öhman, båda Miljöpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige, i vilken de yrkar att "kommunfullmäktige beslutar om att 
återställa och finansiera fåltarbetare". 

Motionen har remitterats till socialnämnden, som den 20 april 2021, § 29, har 
beslutat följande. Socialförvaltningen har, som framgår av tjänsteskrivelsen, ett 
Förebyggandecentrum med en bred samverkan med andra. Socialnämnden ser att 
det är på detta sätt vi vill ta oss an de problem och insatser som beskrivs i 
motionen. Det är viktigt att det evidens baserade arbetssättet får fortsätta och om 
möjligt förstärkas. Motionen bör avslås. 

Av socialnämndens utredning i ärendet framgår vidare följande. Den nuvarande 
verksamheten har målsättningen att uppnå bästa möjliga säkerhet och trygghet för 
alla kommuninvånare. Det har visat sig i tidigare organisationer att det är mycket 
resurskrävande att bedriva fåltarbete och att det finns mer stöd för att bedriva 
förebyggande arbete med ungdomar utifrån en gemensam läges bild och i 
samverkan med andra aktörer. Den samverkan de har utvecklat i kommunen 
behöver få fortsätta utifrån beskrivning. Socialtjänstens resurser har utgångspunkten 
i ett systematiskt effektivt och strukturerad modell för att ha ett kunskapsbaserat 
arbete med ungdomar. Detta är påbörjat och håller på att implementeras. För att 
detta ska ha framgång behöver det få fortsätta enligt planering. Den relativt 
nystartade verksamheten behöver tid att fortsätta att utvecklas enligt planering i 
samverkan med ReAgeras övriga samverkanspartners för att på sikt åter kunna ta 
ställning till en utökning av det uppsökande arbetet utifrån behoven. 

Vi kan inte bedöma att det blir några negativa konsekvenser för ungdomar och 
andra kommuninvånare genom att inte införa fåltarbete. Istället bör det pågående 
arbetet få fortsätta att stabiliseras och utvecklas. 

Bedömning 

Mot bakgrund av socialnämndens uppfattning i frågan föreslås att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-02, § 74, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

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

Kommunstyrelsen 

J"'tedog r:!J .}tJ Utdraget bestyrkes 
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Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Sänt till: 
Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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