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Ola Lindahl. 
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Jonas I<lein. Närvarande digitalt via teams: Stefan Larsson, Douglas Roth, Christer 
Caesar, Thomas Haraldsson, Jens Lindhohn, Susanne Lottsfeldt, Paul Thurn, 
Magnus Akeborn, Dolores Öhman, Johan Hammarqvist. 
Kommunsekreterare Louise Davidsson. Närvarande digitalt via Teams: 
Kommundirektör Bengt-Arne Persson, kanslichef Marina Nillund, räddningschef 
Johan Wendt, förvaltningschefTF Mats Svensson, ordf. TN Torsten Nilsson, 
enhetschef AMF Ola Berg, ekonom AMF Viktor Delblanc, verksamhetschef SF 
Anders Iversen, ekonom SF Johan Persson, verksamhetsutvecklare TF Tobias 
Oscarsson, VD Hässlehem Stephan Persson, ekonomichef Eva-Lotta Svensson, 
ekonom Gunilla Edvinsson, tillväxtchef Stefan Larsson, förvaltningschef KFF 
Anders Rosengren. 

Lena Wallentheim 
Hanna Nilsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet 

Avsägelse av uppdrag som revisorsersättare i Ballingslövs 
Medborgarhusförening 

Val av representanter till Region Skånes politikerråd 

Anmälan av delegationsbeslut 

övriga anmälningar 

Atgärdsplaner från nämnder för en budget i balans 2021 

Kommunledningsförvaltningens redovisning av konsekvenser av att 
hålla tilldelad budgetram för åren 2022-2023 samt redovisning av 
investeringsbehov 2022-2024 

Förvärv av Hässleholm Björksäter 4 

Redovisning av uppdrag kring samordnad fordonsorganisation 

Initiativärende om att revidera riktlinjer för lokalförsörjning i 
Hässleholms kommun 

Revidering av riktlinjer för investeringar i Hässleholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut om lokaleffektivisering 2019, §179 

Sponsoravtal med Vittsjö GIK för perioden 2022-2024 

Utredning om Markan/Ungdomens hus 

Kommunstyrelsen 

Justering , 

~ lw 
Utdraget bestyrkes 

§ 125 

§ 126 

§ 127 

§ 128 

§ 129 

§ 130 

§ 131 

§ 132 

§ 133 

§ 134 

§ 135 

§ 136 

§ 137 

§ 138 

§ 139 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar bland annat om att 
förvaltningschefen för barn- och utbildningsnämnden avslutat sin tjänst. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beskrivning av ärendet 

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

Kommunstyrelsen 

Joste,iog ~ '1\IJ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholm.s 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Marianne Littke (L) till ny revisorsersättare i Ballingslövs 
Medborgarhus förening. 

Yrkande 

Agneta Olsson Enochsson (L) nominerar Marianne Littke (L) till uppdraget som ny 
revisorsersä ttare. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslaget under proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

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

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2021 -06-16, § 111, följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Valet bordläggs. 

Sänt till: 
Troman 
Ballingslövs Medborgarhusförening 
Marianne Littke 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

Val av representanter till Region Skånes politikerråd 
Dnr: KLF 2021/547 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Irene Nilsson (S) till ledamot och Karin Axelsson (M) till 
ersättare i Region Skånes politikerråd till och med 2022-12-31. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) nominerar Irene Nilsson (S) till ledamot. 

Lars Johnsson (M) nominerar Karin Axelsson (M) till ersättare och föreslår att de 
båda representanterna väljs fram till och med den 31 december 2022. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner dem bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har liksom 22 andra skånska kommuner överlåtit det 
kommunala ansvaret enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst till Region 
Skåne. I färdtjänstavtalet läggs fast att parterna har ett gemensamt intresse av att 
överenskommelsen uppfylls och att färdtjänst av god kvalitet anordnas. En viktig 
del i avtalet är dialogen och samverkan med kunder, tjänstemän och politiker. 
Hässleholms kommun har som avtalspart möjlighet att delta i dialogen genom de 
tre råd som har skapats: kund-, tjänstemanna- och politikerråd. 

Till politikerrådet ska utses en ledamot och en ersättare. Representanterna har 
hittills valts för tvåårsperioder och den nuvarande perioden gick ut den 31 
december 2020. 

Sänt till: 
Region Skånes politikerråd 
Troman 
De valda 

Kommunstyrelsen 

Josteriog ~ M Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

RTJ 2021/11-1 
Räddningstjänsten - Delegationsbeslut avseende tillsyn och förelägganden enligt 
LSO /LBE, sotningar samt brandskyddskontroller under maj och juni 2021. 

KLF 2021/ 530-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegations beslut avseende anställningar under 
juni 2021. 

KLF 2021/563-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegations beslut avseende anställningar under 
juli 2021. 

KLF 2021/28-1 
Upphandlingsenheten - Beslut fattade av upphandlingschef Rikard Muth under 
perioden 2021-01-01 till 2021-06-29. 

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

Kommunstyrelsen 

Joste,,g r!J ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 130 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2021-26 
Cliens kapitalförvaltning- Totalrapport för Hässleholms kommun per den 30 
juni 2021. 

KLF 2021/ 500 
Sveriges Kommuner och Regioner - Sammanträdesplan för SKR:s styrelse, 
beredningar och delegationer 2022. 

KLF 2021-25 
Regionfullmäktige - Sammanträdesplan för Regionfullmäktige 2022. 

KLF 2021/537 
Region Skåne - Information om Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på 
lika villkor 2022. 

KLF 2021/538 
Länsstyrelsen Skåne - Jämställdhetsstatistik i Skåne 2021 

Protokoll 
HIBAB styrelsemöte 2021-05-05 
HIBAB styrelsemöte 2021-06-23 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2021-06-09 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

§ 131 

Åtgärdsplaner från nämnder för en budget i balans 
2021 
Dnr: KLF 2021/503 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Tekniska nämnden, arbetsmarknadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden har inte tagit fram en fullständig 
åtgärdsplan för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 
2021. Dessa nämnder ska därför omgående besluta om en åtgärdsplan för 
2021, i enlighet med vad som framkommer under beskrivning av ärendet. 
Atgärdsplanen ska även innehålla de verksamhetsmässiga och ekonomiska 
effekter som åtgärderna kommer att ge. 

2. Nämndernas beslutade åtgärdsplaner för 2021 ska presenteras muntligt på 
kommunstyrelsen den 29 september 2021. Underlag som ska presenteras 
vid kommunstyrelsens sammanträde ska mailas till ekonomiavdelningen 
senast den 21 september 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Tekniska nämndens begäran enligt punkt 1-3, beslutat den 24 juni, § 64 
avslås. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Enligt Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 ska nämnderna 
under året redovisa fem ekonomiska uppföljningar. Nämnder och förvaltningar 
med underskott ska även redovisa åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige 
beslutade budgeten samt redovisa de verksamhetsmässiga och ekonomiska 
effekterna av dessa åtgärder. Tekniska nämnden, arbetsmarknadsnämnden, barn
och utbildningsnämnden och socialnämnden har uppmanats att lämna in 
åtgärdsplaner för prognosticerade underskott per den 30 april. Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

bedömer att inlämnade åtgärdsplaner är ofullständiga och föreslår att beslut fattas 
enligt ovanstående beslutspunkter. 

Sänt till: 
Berörda nämnder/ förvaltningar 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

Kommunledningsförvaltningens redovisning av 
konsekvenser av att hålla tilldelad budgetram för åren 
2022-2023 samt redovisning av investeringsbehov 
2022-2024 
Dnr: KLF 2021/505 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningsförvaltningens redovisning av 
konsekvenser av att hålla tilldelad budgetram för åren 2022-2023 samt redovisning 
av investerings behov för 2022-2024 översändes till budgetberedningen för vidare 
handläggning. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Inför budgetdagen den 24 augusti ska respektive nämnd ha fattat beslut om 
redovisning av konsekvenser av att hålla den av kommunfullmäktige tilldelade 
budgetramen för åren 2022-2023. Även beslut om investeringsbehovet för år 2024 
samt ett eventuellt förändrat investerings behov i förhållande till 
kommunfullmäktiges beslutade investeringsbehov för åren 2022-2023 ska fattas. 

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram nedanstående förslag till 
redovisning av konsekvenser för att hålla den av kommunfullmäktige tilldelade 
budgetramen för åren 2022-2023 samt investeringsbehov 2022-2024. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningens samtliga avdelningar 
Kommundirektören 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

§ 133 

Förvärv av Hässleholm Björksäter 4 
Dnr: KLF 2021/548 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Köpeavtal avseende fastigheten Hässleholm Björksäter 4 godkänns. 

2. Köpeavtal avseende inventarier för äldreboendet Björksäter godkänns. 

3. Ordförande i tekniska nämnden uppdras att underteckna erforderliga 
handlingar för att genomföra köp av fastighet och inventarier. 

4. Tekniska nämnden tillskjuts 225 650 000 kronor år 2021 i 
investerings budget för finansiering av köp, förvärvskostnader samt smärre 
anpassningar av Hässleholm Björksäter 4. Investeringen ska vara av 
anslagstyp 1. 

5. Tekniska nämnden tillskjuts 100 000 kronor år 2021 i investeringsbudget för 
att hantera köp av inventarier. Investeringen ska vara av anslagstyp 1. 
Inventarierna tillförs därefter omsorgsnämnden. 

6. Kommunledningsförvaltningen tillskjuts 300 000 kronor år 2021 i 
investeringsbudget för finansiering av IT-utrustning i Hässleholm Björksäter 
4. Investeringen ska vara av anslagstyp 1. 

7. Finansiering av beslutspunkt 4-6 sker genom att kommunstyrelsen under år 
2021 får låna ytterligare 226 050 000 kronor. Den nya totala 
upplåningsramen för år 2021 uppgår då till 574 000 000 kronor. 

8. I enlighet med kommunens internhyressystem tillförs kompensation till 
omsorgsnämndens driftbudget för år 2021 och framåt för att hantera 
lokalkostnader (preliminärt 894 063 kronor för 2021, exkl. avskrivning). För 
år 2021 sker kompensationen från finansförvaltningens anslag 
"Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i samband med 
investeringar". Kompensation för åren 2022 och framåt innebär att 
budgeten på finansförvaltningen höjs upp med motsvarande belopp och 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

arbetas in i Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 
2023-2024. 

9. I enlighet med kommunens lokalvårds budget tillförs kompensation till 
omsorgsnämndens driftbudget för 2022 och i kommande ram för att 
hantera kostnad för lokalvård (preliminärt 375 000 kronor för 2022, exkl. 
avgående objekt). Kompensationen innebär att budgeten på 
finansförvaltningen höjs upp med motsvarande belopp och arbetas in i 
Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

10. I enlighet med kommunens internhyressystem och lokalvårdsbudget 
kommer omsorgsnämndens driftbudget för 2022 och i kommande ram 
reduceras för Ekegårdens driftbudget avseende lokalvård och internhyra. 

11. Omsorgsnämnden tillskjuts 180 000 kronor år 2022 i driftbudget för att 
hantera kostnader för flytt och slutstädning från äldreboendet Ekegården 
genom att beloppet arbetas in i Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 
och flerårsplan 2023-2024. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

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

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot avslag på ärendet 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 detsamma röstar nej." 

12 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

Kommunstyrelsen 

Josteciog r6 lvJ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

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), Ola Lindahl (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 

Inom en nära framtid prognostiseras ett utökat behov av platser för särskilt boende 
i Hässleholm kommun. Enligt omsorgsförvaltningen prognostiseras ett behov om 
ytterligare 100 - 120 platser fram till 2029. Beräkningarna som baseras på 
kommunens befolkningsprognos tar emellertid inte hänsyn till nuvarande 
fastigheters status och skick. I nuvarande bestånd existerar brister i brandskydd och 
på sina håll även brister i arbetsmiljö. 

Efter dialog med extern fastighetsägare har kommunen erbjudits möjlighet att 
förvärva ett nyuppfört äldreboende med 72 lägenheter. Efter förhandling har 
parterna enats om ett köp för 220 miljoner kronor. I ärendet ingår även avtal om att 
förvärva befintliga inventarier. Genom ett köp erhåller kommunen tillgång till 72 
platser omgående. Ett köp av boendet avser att möta ett växande behov, verka som 
evakueringsboende under renovering och ombyggnation av andra boende, samt en 
kommande ersättning av platser för äldreboendet Ekegården. 

Efter ett förvärv beräknas omsorgsförvaltningen påföras en preliminär internhyra 
om cirka 1 691 kronor per kvm och år inklusive verksamhetsvaktmästeri. I 
jämförelse med att hyra ett motsvarande boende av en extern fastighetsägare är det 
en låg hyresnivå. I förekommande fall kan denna uppgå till cirka 2 100 kronor per 
kvm och år, inklusive verksamhetsvaktmästeri. Hyresnivån vid en extern förhyrning 
väntas därefter även att öka år för år medan ett eget ägande istället minska över 
tiden, i takt med amortering av kapitalskuld. 

Ett köp ger således kommunen tillgång till utökade antal platser för särskilt boende, 
möjlighet att minska påverkan för de boende vid renovering och ombyggnation av 
andra befintliga boende samt möjlighet att avveckla ett boende med 
verksamhetsmässiga brister. Ett köp i egen regi bedöms även vara mer lönsamt än 
en extern förhyrning samt att en egen fastighetsdrift snabbare kan svara mot 
verksamhetens behov. 

Kommunstyrelsen 

J"''''"' i 'l,vJ Utdraget bestyrkes 
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Hässlehol,ms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Björksäter Äldreboende AB 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

§ 134 

Redovisning av uppdrag kring samordnad 
fordonsorgan isation 
Dnr: KLK 2019/469 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut 

1. En funktion för kommunövergripande fordonsamordning, bestående av 
tjänst som fordonssamordnare, inrättas inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde från 1 januari 2022. 

2. Budgetmedel på 1 380 000 kronor inarbetats i kommunstyrelsens budget 
från och med år 2022. Budget om 800 000 kronor avser tjänst som 
fordonsansvarig, 130 000 kronor och 450 000 kronor avser inköp av 
administrativt stödsystem och elektroniska körjournaler. 

3. Kommunstyrelsen ska från och med den 1 januari 2023 överta ansvaret för 
kommunens fordonsflotta, initialt avseende fordon upp till 3,5 ton där så är 
lämpligt. 

4. En styrgrupp bestående av fordonsansvarig på 
kommunledningsförvaltningen samt förvaltningscheferna för tekniska 
förvaltningen och omsorgsförvaltningen samt ekonomichefen leder det 
fortsatta genomförandearbetet. En arbetsgrupp bestående av sakkunniga 
inom de berörda förvaltningarna ska bistå styrgruppen med sakkunskap 
under genomförandefasen. 

5. Styrgruppen ska ta fram förslag på principer kring ekonomisk fördelning 
och dessa ska vara budgetberedningen ( ekonomiavdelningen) tillhanda 
senast 1 juni 2022. Styrgruppens utredning ska tydliggöra vilken 
finansieringsmodell som ska användas vid inrättandet av den samordnade 
fordonsorganisationen och vad det innebär för budgetomfördelning mellan 
berörda nämnder från och med år 2023. 

6. Styrgruppen ska gå igenom gällande reglemente och delegeringsregler som 
berör inrättande av ny organisation och dess ansvarsförhållande. Om 
nödvändigt ska styrgruppen presentera och föreslå ändring av desamma. 
Eventuellt förslag ska vara kansliavdelningen tillhanda senast 1 juni 2022. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Kansliavdelningen ansvarar för vidare hantering. Nödvändig förändring ska 
senast vara beslutad och gällande från 1 januari 2023. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att de fyra första beslutspunkterna får följande ändrade 
lydelse. För övriga punkter föreslås ingen ändring. 

"Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. En funktion för kommunövergripande fordonsamordning, bestående av tjänst 
som fordonssamordnare, inrättas inom kommunstyrelsens ansvarsområde från 1 
januari 2022. 

2. Budgetmedel på 1 380 000 kronor inarbetats i kommunstyrelsens budget från och 
med år 2022. Budget om 800 000 kronor avser tjänst som fordonsansvarig, 130 000 
kronor och 450 000 kronor avser inköp av administrativt stödsystem och 
elektroniska körjournaler. 

3. Kommunstyrelsen ska från och med den 1 januari 2023 överta ansvaret för 
kommunens fordonsflotta, initialt avseende fordon upp till 3,5 ton där så är 
lämpligt. 

4. En styrgrupp bestående av fordonsansvarig på kommunledningsförvaltningen 
samt förvaltningscheferna för tekniska förvaltningen och omsorgsförvaltningen 
samt ekonomichefen leder det fortsatta genomförandearbetet. En arbetsgrupp 
bestående av sakkunniga inom de berörda förvaltningarna ska bistå styrgruppen 
med sakkunskap under genomförandefasen." 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till Hanna Nilssons förslag. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har sedan tidigare, 2017-11-27, § 237 samt 2018-08-24, § 176 
(ärende KLK 2017 /977), beslutat att ge kommunstyrelsen i utredningsuppdrag att 
återkomma med förslag på en koncerngemensam fordonsenhet. 

Uppdraget redovisades till kommunfullmäktige 2019-10-28, § 248, och 
kommunfullmäktige beslöt då att återremittera ärendet för en nulägesanalys samt 

Kommunstyrelsen 
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kompletterande utredning kring de verksamhetsmässiga, miljömässiga och 
ekonomiska konsekvenserna. 

Flera alternativa lösningar har varit uppe för diskussion - allt från lösningar att hitta 
möjliga effektiviseringar med utgångspunkt från hur arbetet med den samlade 
fordonsflottan bedrivs idag, till lösningar med en mer fullskalig central 
fordonsenhet. Den inriktning som föreslås i detta ärende är att tekniska nämnden 
övertar det övergripande ansvaret för kommunens samlade fordonsflotta, initialt 
avseende fordon upp till 3,5 ton. 

Ärendet återremitterades från kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 juni 2021, § 
81, för att behandlas på ett berednings-AU. Den 23 juni 2021 avhandlades ärendet 
på berednings-AU där den politiska inriktningen blev att fordonsorganisationen ska 
inrättas på kommunledningsförvaltningen inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 
Den politiska inriktningen medför dock inga förändringar i den underliggande 
utredningen varför det inte görs någon ändring i beslutsförslaget. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 135 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta övergångsbestämmelser avseende "Riktlinjer 
för lokalförsörjning i Hässleholms kommun", vilka framgår under beskrivning av 
ärendet, i avvaktan på att de reviderade riktlinjerna blir beslutade av 
kommunfullmäktige. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Joachim Fors (S) lämnade in ett initiativärende på kommunfullmäktige den 26 april, 
2021 om att revidera riktlinjerna för lokalförsörjning i Hässleholms kommun. Han 
anför följande: 

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

Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta följande: 

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

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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2. Att kommunstyrelsen reviderar riktlinjerna så att det blir ett politiskt 
inflytande för berörd nämnd/ styrelse. 

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

.. . " uppsagrung. 

På arbetsutskottets beredning den 12 maj 2021 kom politiken fram till att en 
framskrivning av ett ärende ska ske till kommunfullmäktige, avseende punkt tre i 
initiativframställan enligt ovan, i avvaktan på att de reviderade riktlinjerna blir 
beslutade av kommunfullmäktige. Revidering av nuvarande riktlinjer för 
lokalförsörjning i Hässleholms kommun har påbörjats och detta arbete förväntas att 
bli klart under 2021. 

Med anledning av vad som framkom på arbetsutskottets beredning föreslår 
ekonomiavdelningen att nuvarande "Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms 
kommun" kompletteras med följande övergångsbestämmelsen: 

I avvaktan på att "Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun" blir 
reviderade och beslutade av kommunfullmäktige får inga beslut avseende både 
avyttringar och anskaffningar av lokaler fattas, utan att berörd verksamhetsnämnd 
fått kännedom om detta samt fått en möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-16, § 78, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta övergångsbestämmelser avseende "Riktlinjer 
för lokalförsörjning i Hässleholms kommun", vilka framgår under beskrivning av 
ärendet, i avvaktan på att de reviderade riktlinjerna blir beslutade av 
kommunfullmäktige. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Revidering av riktlinjer för investeringar i Hässleholms 
kommun 
Dnr: KLF 2021/402 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för möjlighet till en föredragning för de 
partier som så önskar. Det ska därtill beaktas huruvida vissa investeringar varit i linje 
med riktlinjerna. 

Yrkande 

Lars J ohnsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för möjlighet till en föredragning 
för de partier som så önskar. 

Björn Widmark (FV) yrkar att det därtill analyseras huruvida vissa investeringar, 
såsom gamla postterminalen, Magasinet och byggandet av nytt badhus samtidigt 
som de gamla behålls, är i linje med riktlinjerna. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska återremitteras och finner det 
återremitterat med motiveringen att de partier som så önskar ska få möjlighet till en 
föredragning av riktlinjerna. Det ska därtill beaktas huruvida vissa investeringar varit 
i linje med riktlinjerna. 

Beskrivning av ärendet 

Revisions- och rådgivningsföretaget EY har på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna granskat kommunstyrelsens övergripande struktur för 
investeringsprocessen. EY bedömer att det finns en övergripande struktur för 
investeringsprocessen. Däremot anser EY att det finns några otydligheter i delar av 
dess tillämpning. Utifrån granskningsrapporten rekommenderar de 
kommunstyrelsen följande: 

• Tydliggöra den strategiska lokalförsörjningsgruppens roll för 
investeringsprocessen i syfte att vara samstämmig med riktlinjerna för 
lokalförsörjning 

Kommunstyrelsen 
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• 

• 

• 

Tydliggöra instruktioner för kalkylering av projektkostnader avseende 
kalkylräntor och avskrivningstider 

Fastställa vilka principer som ska gälla vid prioritering av investeringar 

Dokumentera budgetberedningens grunder för prioriteringar i syfte att öka 
transparens och möjliggöra uppföljning 

• Tydliggöra hur löpande underskott i investeringsprojekt ska hanteras 

Den 9 december 2019, § 294, beslutar kommunfullmäktige att lägga 
revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar till handlingarna. 
Ekonomiavdelningen har utifrån rekommendationerna till kommunstyrelsen 
reviderat riktlinjerna för investeringar. 

Ekonomiavdelningen föreslår att de reviderade riktlinjerna för investeringar antas 
och börjar gälla från och med den 1 november 2021. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-16, § 79, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget till riktlinjer för 
investeringar att börja gälla från och med den 1 november 2021. 

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

Sänt till: 
Samtliga nämnder 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

24 (34) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

§ 137 

Kommunfullmäktiges beslut om lokaleffektivisering 
2019,§179 
Dnr: KLF 2021/502 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige gör en översyn av 2019 års budgetbeslut om 
lokaleffektivisering genom att omfattning och hastighet ses över i samband 
med kommande budgetberedningsarbete inför Strategisk plan med budget 
2022-2024. 

2. Kommunfullmäktiges tolkning av att målet med lokaleffektivisering avser 
bruttobesparing kommer att tydliggöras i Strategisk plan med budget 
2022-2024. 

Beskrivning av ärendet 

Revisions- och rådgivningsföretaget EY har inkommit med en skrivelse angående 
kommunfullmäktiges budgetbeslut om lokaleffektivisering 2019, § 179 enligt 
följande: 

"I vår redogörelse för 2020 skrev revisorerna att man såg allvarligt på att arbetet 
med att realisera besparingen kommit igång först efter en kraftig fördröjning och att 
en plan för genomförande förelåg först efter att halva tiden för genomförandet 
passerat. Bristerna föranledde revisorerna att diskutera att rikta allvarlig kritik mot 
kommunstyrelsen i form av en anmärkning, men valde att avstå då arbetet kommit 
igång och att en del beslut fattats om avyttring av fastigheter och uppsägning av 
lokaler. Samtidigt betonade vi att revisionen kommer att även under 2021 följa 
utvecklingen noggrant. 

Även om resultatet för 2020 visade på ett historiskt högt överskott, behöver 
kommunen arbeta målmedvetet med effektiviseringar, då nämnder har visat på stora 
underskott under de senaste åren och inga strukturella förändringar har skett i 
kommunen eller omvärlden som pekar på att nämndernas driftsresultat kommer att 
förändras till det bättre. Vi vill också understryka att det finns ett symbolvärde i att 
kommunen faktiskt genomför beslut som leder till en kostnadseffektivare 
verksamhet. 

Kommunstyrelsen 
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Vi vill med denna skrivelse uppmärksamma vår uppdragsgivare kommunfullmäktige 
på att effektiviseringen inte kommer att bli genomförd enligt beslutad tidplan och 
att det föreligger en betydligt ökad risk för att kommunen inte heller kommer nå 
målet under åren efter den utsatta tidsgränsen. I sammanhanget vill vi också 
understryka vikten av att målet tydliggörs avseende frågan om brutto- respektive 
nettobesparing. Det finns idag alltför många tolkningar av detta, vilket undergräver 
tydligheten i uppdraget för kommunstyrelsen. 

Genom kommunfullmäktiges beslut 210607 togs ett betydelsefullt steg för att 
verkställa beslutet från 2019 om en minskning av lokalkostnaderna med 27 milj kr 
under åren 2020-22. Vi vill dock återigen understryka otillräckligheten i detta 
avseende såväl omfattning som hastighet. Förslagets innehåll är dessutom av den 
karaktären att betydande svårigheter i dess förverkligande mycket väl kan uppstå 
under processen. Vi tänker i detta sammanhang på såväl uppdraget åt barn-och 
utbildningsnämnden att skapa ett gemensamt upptagningsområde för grundskolan i 
centralorten, som det återremitterade ärendet om facknämndernas roll i 
lokalförsörjningsprocessen. Kort sagt krävs ytterligare initiativ från främst 
kommunstyrelsens sida för att säkerställa beslutet om lokaleffektivisering från 2019. 
Om så inte kan ske bör kommunfullmäktige göra en översyn av 2019 års beslut". 

Med anledning av vad som framkommer i revisorernas redogörelse föreslås att 
kommunfullmäktige gör en översyn av 2019 års budgetbeslut om 
lokaleffektivisering genom att omfattning och hastighet ses över i samband med 
kommande budgetberedningsarbete inför Strategisk plan med budget 2022-2024. 

På frågan om lokaleffektviseringen på 27 mnkr avser en brutto- eller nettobesparing 
är svaret följande. Utgångsläget vid beräkningen har varit kommunens 
kostnadsmassa för fastigheter inför år 2020. För fastigheter där beslut tas om 
fastighetseffektivisering sker en avräkning mot kostnadsmassan. För nyinvesteringar 
som görs i fastigheter tillkommer ökade driftkostnader vilket ökar upp 
kostnadsmassan. Nyinvesteringarna påverkar inte lokaleffektiviseringen vilket 
medför att besparingen klassas som en bruttobesparing. Kommunfullmäktiges 
tolkning av att målet med lokaleffektivisering avser bruttobesparing kommer att 
tydliggöras i Strategisk plan med budget 2022-2024. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Revisions- och rådgivningsföretaget EY 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 138 

Sponsoravtal med Vittsjö GIK för perioden 2022-2024 
Dnr: KLF 2021/435 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Samarbetsavtal med Vittsjö GIK ingås för perioden 2022-2024 omfattande 
max 950 000 kronor årligen i sponsor- och marknadsförings bidrag. 
Samarbetsavtalet förutsätter spel i Damallsvenskan. Vid eventuell 
nedflyttning omförhandlas avtalet. 

2. Tillväxtavdelningen tillförs 100 000 kronor i sponsor- och marknadsförings
bidrag årligen under perioden under perioden 2022-2024, då 850 000 
kronor är inlagda i tillväxtavdelningens budget sedan tidigare beslut KS 
2018-08-29 § 190. 

3. Finansiering av sponsor- och marknadsföringsbidraget arbetas in i strategisk 
plan med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

4. Tillväxtchefen ges i uppdrag att upprätta ett samarbetsavtal med föreningen 
Vittsjö GIK. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Lena Wallentheim (S), Agneta Olsson Enochsson (L), Hanna Nilsson (SD) och 
Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Björn Widmarks förslag och finner 
arbetsutskottets förslag till beslut bifallet. 

Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun och Vittsjö GIK har under flera år haft ett fungerande och 
värdefullt samarbete. Ett samarbetsavtal med Vittsjö GIK bidrar till en positiv 
image för Hässleholms kommun, genererar ekonomiska mervärden i kommunen 
samt skapar en stor massmedial uppmärksamhet och synlighet i både regional och 
nationell press. För perioden 2022-2024 föreslås Vittsjö GIK erhålla max 950 000 
kronor årligen. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Vittsjö GIK bidrar till att stärka och utveckla Hässleholms varumärke och är en 
mycket bra förebild för kommunen. Ett fortsatt och utvecklat samarbete mellan 

kommunen och föreningen under perioden 2022-2024 kommer att stärka 
kännedom om kommunen, dess varumärke, öka känslan av samhörighet samt bidra 
till en långsiktigt hållbar utveckling. 

Barnperspektivet 

Stärker bl a förutsättningar och möjligheter för att nyttja Vittsjö GIK:s spelare och 
ledare som förebilder och inspiratörer för målgrupp skolelever och ungdomar. 

Ekonomiska konsekvenser 

I enlighet med den av kommunstyrelsen beslutade riktlinjerna för sponsring- och 
reklamavtal så beslutas belopp överstigande 100 000 kr av kommunstyrelsen. 
Finansiering av sponsor- och marknadsföringsbidraget beaktas i budget 2022-2024. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-16, § 75, kommunstyrelsen 
följande: 

1. Samarbetsavtal med Vittsjö GIK ingås för perioden 2022-2024 omfattande 
max 950 000 kronor årligen i sponsor- och marknadsförings bidrag. 
Samarbetsavtalet förutsätter spel i Damallsvenskan. Vid eventuell 
nedflyttning omförhandlas avtalet. 

2. Tillväxtavdelningen tillförs 100 000 kronor i sponsor- och marknadsförings
bidrag årligen under perioden under perioden 2022-2024, då 850 000 
kronor är inlagda i tillväxtavdelningens budget sedan tidigare beslut KS 
2018-08-29 §190. 

Kommunstyrelsen 
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3. Finansiering av sponsor- och marknadsföringsbidraget arbetas in i strategisk 
plan med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

4. Tillväxtchefen ges i uppdrag att upprätta ett samarbetsavtal med föreningen 
Vittsjö GIK. 

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

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Vittsjö GIK (per post) 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtavdelningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 139 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner styrgruppens redovisning av uppdraget samt att 
styrgruppen med detta har slutfört uppdraget och upplöses. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Markan renoveras och byggs om i enlighet med vad som framgår nedan 
under "Beskrivning av ärendet". 

2. Mötesplats Ljungdala tillförs investering i förråd i enlighet med vad som 
framgår nedan under "Beskrivning av ärendet". 

3. Markan och mötesplats Ljungdala tillförs budgetmedel för personalresurser 
och driftkostnader i enlighet med vad som framgår nedan under 
"Beskrivning av ärendet". 

4. Ovannämnda åtgärder finansieras enligt följande. 

a) Ombyggnad och renovering av Markan, beräknad till 10 456 100 kronor 
enligt bilagorna 2 och 3 till styrgruppens rapport, genom ianspråktagande av 
medel avsatta för reinvestering i tekniska nämndens befintliga 
investeringsbudget med 1 000 000 kronor år 2021 och 9 456 100 kronor år 
2022. 

b) Verksamhetsutveckling med mera av Markan enligt bilagorna 4 och 5 till 
styrgruppens rapport samt förråd på mötesplats Ljungdala genom att 
2 334 000 kronor tillförs tekniska nämndens investeringsbudget för år 2022 
genom att beloppet arbetas in i Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 
och flerårsplan 2023-2024. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

c) Ökade personal- och driftkostnader, beräknade för närvarande till totalt 
2 129 551 kronor på helårsbasis, tillförs kultur- och fritidsnämndens 
driftbudget. 1 629 551 kronor arbetas in år 2022 och ytterligare 500 000 
kronor arbetas in år 2023 i Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024. 
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d) Ökad internhyra genom att kultur- och fritidsnämnden tillförs 
kompensation för ökade hyreskostnader med 707 000 kronor per år, 
via reglering i lokalkostnadsbudgeten. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

Uppdraget gick till tekniska nämnden och kulturnämnden att ta fram förslag på 
lokaler vilka kunde inrymma en verksamhet i enlighet med utredningen samt 
presentera en budget för detta. En politisk styrgrupp inrättades för att leda arbetet. 
Styrgruppen tog med hjälp av en processledare fram ett förslag till lokalisering med 
vidhängande totalbudget, men beslut fattades i kommunfullmäktige att inte gå 
vidare med förslaget med hänvisning till den ekonomiska situationen. Uppdraget 
skickades tillbaka till styrgruppen med instruktion att fortsätta titta på möjligheterna 
för att inrätta ett ungdomens hus. Styrgruppen har sedan dess haft ett flertal möten i 
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syfte att lösa uppdraget. Vid styrgruppens sammanträde den 2 oktober 2020 
redovisades det arbete som genomförts i syfte att hitta andra lokaler och det stod då 
klart att det centralt i Hässleholm inte fanns något alternativ vilket till en lägre 
kostnad än tidigare framtaget alternativ skulle kunna ställas i ordning till ett 
Ungdomens hus i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

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

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2021, § 42 följande. 
Uppdraget för styrgruppen Matkan/Ungdomens hus ändras på så sätt det utvidgas 
till att även undersöka möjligheten att inrätta en eller flera mötesplatser för unga 
vilka till sin omfattning inte är att ses som ett fullskaligt Ungdomens hus samt inte 
behöver innefatta samtliga delar i tidigare presenterad utredning. Styrgruppen ska 
senast i juni månad redovisa till kommunstyrelsen. 

Styrgruppen har nu inkommit med redovisning av sitt uppdrag. Av den framgår i 
huvudsak följande. 

Markan 
Gruppen är överens om att det behövs en verksamhet för unga i västra delen av 
staden där nuvarande Markan är belägen, alltså T4-området. Diskussion har förts 
om verksamheten i framtiden ska bedrivas i Markan eller flyttas till 
matsalsbyggnaden och gruppen har enats om att bör satsa vidare på Markan. 
Lokalerna behöver renoveras, bland annat i form av brandskyddsåtgärder, och det 
bör ske i ett sammanhang tillsammans med en satsning på utemiljön och vissa 
ändringar inomhus. 

Kostnaden för renovering och ombyggnad (bilagorna 2 och 3 till styrgruppens 
rapport), 10 456 100 kr, finansieras inom tekniska nämndens befintliga 
investeringsbudget för reinvestering för åren 2021 och 2022, med fördelning 
1 000 000 kr 2021 och 9 456 100 kr. Kostnaden för "investering satsning 
verksamhet" och "Följdkrav m a a verksamhetsutveckling" (bilagorna 4 och 5 till 
styrgruppens rapport) , knappt 2 300 000 kr, som föreslås finansieras genom 
tillskott till tekniska nämndens investeringsbudget 2022, genom att beloppet arbetas 
in i Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 
Investeringen föreslås vara anslagstyp 1. 
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Personalstyrkan behöver bemannas upp till 4-5 tjänster om verksamheten, vilket är 
tanken, ska bedrivas med fler aktiviteter i fler plan. 

Att driva verksamheten på föreslaget sätt innebär ökade personal- och 
driftskostnader jämfört med nu på 873 700 kr, därtill tillkommer 707 000 kr 
avseende ökad internhyreskostnad. Markans lokaler kommer att vara 
fårdigrenoverade en bit in på 2022, vilket medför att de ökade personal- och 
driftkostnaderna kommer att få delårseffekt under 2022. 

Den ökade personal- och driftkostnaden på 873 700 kr föreslås tillföras kultur- och 
fritidsnämndens driftbudget genom att beloppet arbetas in i Strategisk plan 2022-
2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. För 2022 är delårsbeloppet 
373 700 kr och för 2023 är helårsbeloppet 873 700 kr. 

Den ökade internhyreskostnaden föreslås finansieras genom att kultur- och 
fritidsnämnden tillförs kompensation för ökade hyreskostnader med 707 000 
kronor per år, via reglering i lokalkostnadsbudgeten. 

Mötesplats Ljungdala 
Styrgruppen är överens om att mötesplatsen behöver finnas kvar och ha ett fortsatt 
integrationsuppdrag, och att ungdomsverksamheten behöver stärkas upp genom att 
resurser tillförs. Sålunda föreslås att personalresurserna ökas från 1,5 tjänst till 4 
tjänster. Den totala ökningen av personal- och driftskostnader beräknas till 
1 255 851 kr och föreslås finansieras genom att beloppet arbetas in i Strategisk plan 
2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 från och med år 2022. 

Det finns behov av investering i förråd på mötesplats Ljungdala, kostnad 100 000 
kr. Beloppet ska läggas till under ovannämnda "investering satsning verksamhet" 
under rubriken Markan, som då uppgår till totalt cirka 2 400 000 kr. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-16, § 82, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen godkänner styrgruppens redovisning av uppdraget samt att 
styrgruppen med detta har slutfört uppdraget och upplöses. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 

1) Markan renoveras och byggs om i enlighet med vad som framgår nedan under 
"Beskrivning av ärendet". 
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2) Mötesplats Ljungdala tillförs investering i förråd i enlighet med vad som framgår 
nedan under "Beskrivning av ärendet". 

3) Markan och mötesplats Ljungdala tillförs budgetmedel för personalresurser och 
driftkostnader i enlighet med vad som framgår nedan under "Beskrivning av 
ärendet". 

4) Ovannämnda åtgärder finansieras enligt följande. 

a) Ombyggnad och renovering av Markan, beräknad till 10 456 100 kr enligt 
bilagorna 2 och 3 till styrgruppens rapport, genom ianspråktagande av medel 
avsatta för reinvestering i tekniska nämndens befintliga investeringsbudget med 1 
000 000 kr år 2021 och 9 456 100 år 2022. 

b) V erksamhetsutveckling med mera av Markan enligt bilagorna 4 och 5 till 
styrgruppens rapport samt förråd på mötesplats Ljungdala genom att 2 334 000 kr 
tillförs tekniska nämndens investeringsbudget för år 2022 genom att beloppet 
arbetas in i Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 
Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

c) Ökade personal- och driftkostnader, beräknade för närvarande till totalt 2 129 
551 kr på helårsbasis , tillförs kultur- och fritidsnämndens driftbudget. 1 629 551 kr 
arbetas in år 2022 och ytterligare 500 000 kr arbetas in år 2023 i Strategisk plan 
2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

d) Ökad internhyra genom att kultur- och fritidsnämnden tillförs kompensation för 
ökade hyreskostnader med 707 000 kr per år, via reglering i lokalkostnadsbudgeten. 

Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till liggande förslag till 
beslut. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
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