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Hanna Nilsson (SD) 1 :e vice ordförande 
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Thomas Haraldsson, Ola Lindahl. 
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Stefan Larsson, Douglas Roth, Jens Lindholm, Susanne Lottsfeldt, Magnus Akeborn, 
Dolores Öhman,Johan Hammarqvist. 
Kommundirektör Bengt-Arne Persson, kanslichef Marina Nillund, förvaltningschef AMF 
Veronica Öhrvik, verksamhetsutvecklare AMF Sofie Grahn Hillve, förvaltnings chef TF 
Mats Svensson, Enhetschef TF J onatan J eppsson Nordberg, kommunsekreterare Louise 
Davidsson. 

Hanna Nilsson 
Lena Wallentheim 

Kommunlednings förvaltningen , l.o l..l - i0-2..~ 

§§ 178-193 

Louise Davidsson 

Ordförande 

Justerare 
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Signatur 

Kommunstyrelsen 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2021-10-27 

2021- \l-0\ 

2021-11- 1..3 

Kommunlednings förvaltningen 

.~'t.~ ................. . 
Louise Davidsson 
2021-

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Närvarorätt för utomstående § 178 

Information från kommundirektören § 179 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 180 

Anmälan av delegationsbeslut § 181 

övriga anmälningar § 182 

översyn av styrdokument och handlingsplan Hässleholms kommuns § 183 
integrationsstrategi 

Utredning om lokal för en sammanhållen inomhusträning § 184 

Skattesats 2022 § 185 

Omfördelning av budget för medlemsavgift i Skånes kommuner § 186 

Återföring av ramtillskott från omsorgsnämndens driftbudgetram § 187 
avseende äldreomsorgssatsning 

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2021 § 188 

Fastställande av priser för tomter för småhus i Tormestorp, Tyringe § 189 
och Vinslöv 

Fastställande av försäljningspris för kommunal industrimark § 190 

Redovisning av uppdrag att utreda hur/om digitala signaturer kan § 191 
införas i Hässleholms kommun 

Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun § 192 

Ansökan om permutation av stiftelser § 193 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kornmun 

Kommunstyrelsen 

§ 178 

Närvarorätt för utomstående 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Kansliavdelningens praktikanter Joudi Alnwiem och Nadim Khairi Murad Shekh 
Khdhir medges närvara under kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kornmun 

Kommunstyrelsen 

§ 179 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar bland annat om den ökade 
smittspridningen i kommunen och den fortsatta hanteringen av fiberärendet som 
behandlades i kommunfullmäktige den 25 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen 

Justering / 

j N 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 180 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsam arbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om det senaste styrelsemötet i 
Skåne Nordost enligt utdelat material. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 181 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

RTJ 2021/15-1 
Räddningstjänsten - Medgivande om egensotning och avslag på tillståndsansökan 
i augusti 2021. 

KLF 2021/666-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegations beslut avseende anställningar 
utfärdade i september 2021. 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-13 
Personalutskottet 2021-06-22 
Personalutskottet 2021-09-17 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 182 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2021-33 
Cliens kapitalförvaltning- Totalrapport för Hässleholms kommun per den 31 
augusti 2021. 

KLF 2021/ 638-1 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden- Kommunstyrelsen har förelagts att vidta 
försiktighetsmått i samband med schaktningsarbetet inom den yttre skyddszonen 
för Ignaberga vattenskyddsområde. 

KLF 2021/662-1 
Skolinspektionen - Skolinspektionen har godkänt Föreningen Furuboda som 
huvudman för gymnasieskola vid Furuboda Gymnasieskola i Kristianstads 
kommun. Godkännandet avser utbildning på det nationella naturbruks-programmet 
med inriktningarna djurvård samt trädgård. 

KLF 2021/681-1 
Socialnämndens sammanträdesplan för 2022. 

KLF 2021/ 694-1 
Omsorgsnämndens sammanträdesplan för 2022. 

KLF 2021-34 
Informations- och nyhetsbrev från Kommunassurans. 

Protokoll 
Hässlehem styrelsemöte 2021-09-09 
HIBAB styrelsemöte 2021-09-07 
Styrgrupp badhus 2021-09-30 
Styrgrupp Framtidens teknikutbildningar 2021-09-24 

Kommunstyrelsen 

J,sreriog ~ J,J Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 183 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Översyn av styrdokument och handlingsplan 
Hässleholms kommuns integrationsstrategi 
Dnr: KLF 2021/652 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av förslaget till ny version av 
styrdokumentet "Integrationsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, sysselsättning 
och social sammanhållning". 

Reservationer 

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

"Sverigedemokraterna tycker att denna strategi är väldigt viktig för en ökad lyckad 
integration av nyanlända till vår kommun. Även om det absolut största ansvaret 
skall ligga på individen i fråga så är det bra att kommunen har en strategi och plan 
för att se till att alla gör sitt yttersta för att bli en positiv del av vårt samhälle. 

Dock menar vi att vi som kommun ej ska främja den ena utsatta gruppen framför 
någon annan. Detta leder enbart till ytterligare motsättningar och orättvisa i 
samhället. Därför yrkade vi i detta dokument på att man ej främjar nyanländas rätt 
till arbete framför någon annans, samt att man ej skapar så kallade "låtsasjobb" 
enbart till denna grupp. 

På grund av ovanstående yrkade Sverigedemokraterna på arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde 2021-09-27 att följande punkt på sidan 7(8) stryks helt: 

• Som arbetsgivare ska kommunen verka för att främja nyanländas inträde på 
arbetsmarknaden, till exempel genom att arbeta med breddad rekrytering 
och att erbjuda arbetsmarknadspolitiska anställningar när det är möjligt 

Då detta enbart är en redovisning för kommunstyrelsen så kunde vi inte yrka på 
samma ändring här men då vi tycker att det är en så pass allvarlig orättvis 
särbehandling så vi väljer att reservera oss mot beslutet." 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Kommunstyrelsen 

Justering JN 
I 

0 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 24 maj 2021, § 141, i ärendet 
KLF 2019 / 489 gällande en motion om "integrationsplikt", bland annat att ge 
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att vidta en översyn av styrdokumenten 
"Integrationsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, sysselsättning och social 
sammanhållning", och "Handlingsplan till Hässleholms kommuns integrations
strategi" samt senast den 27 oktober 2021 till kommunstyrelsen redovisa om 
ändringar i dokumenten bör ske och i så fall på vilket sätt. 

Arbetsmarknadsnämnden fattade vid sammanträde den 21 september 2021, § 77, 
följande beslut. 

1. Den reviderade integrationsstrategin godkänns enligt de föreslagna ändringarna. 

2. Arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att kartlägga nuläget och genomfö
randet av de beskrivna handlingsvägarna inom delmålen i integrationsstrategin samt 
senast i december till nämnden redovisa för beslut en reviderad handlingsplan. 

3. Den reviderade strategin översänds till kommunstyrelsen för redovisning. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att redovisningen av föreliggande förslag till 
ny version av styrdokumentet "Integrationsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, 
sysselsättning och social sammanhållning" godkännes. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering 

J LJ 
Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 184 

Utredning om lokal för en sammanhållen 
inomhusträning 
Dnr: KLF 2021/667 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens redovisning avseende 
lokal för sammanhållen inomhusträning. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen ta fram en 
sammanställning över vilka föreningar som kan vara aktuella att 
iordningställa lokaler för i Magasinet 3 (Ekorren). Detta ska sedan 
överlämnas till det samråd som pågår mellan förvaltningschef för tekniska 
förvaltningen och HIBABs VD. 

Reservationer 

Moderaternas, Kristdemokraternas, Liberalernas och Folkets väls ledamöter 
reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) lämnar följande tilläggsyrkande: "Kommunstyrelsen ger 
kommunchefen i uppdrag att tillsammans med förvaltningschefen för kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram en sammanställning över vilka föreningar som kan vara 
aktuella att iordningställa lokaler för i Magasinet 3 (Ekorren). Detta ska sedan 
överlämnas till det samråd som pågår mellan förvaltningschef för tekniska 
förvaltningen och HIBABs VD." 

Hanna Nilsson (SD) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till Lena Wallentheims 
tilläggsyrkande. 

Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Thomas Haraldsson (L) och Björn 
Widmark (FV) yrkar avslag på tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Omröstning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut under proposition och finner det 
bifallet. 

Han ställer därefter Lena Wallentheims tilläggsyrkande under proposition och finner 
det avslaget. 

Votering begärs. 

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

5 ja-röster och 8 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE 
JA NEJ 

AV-
ERSÄTTARE STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Thomas Haraldsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD), 1 :e vice ordförande X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande X 

Joachim Fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Ola Lindahl (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars Johnsson (M), Ordförande X 

5 8 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsen 

J,steri,g 5 J,tJ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Lena Wallentheirn, Connie Asterman och Anna Wallentheirn, samtliga 
Socialdemokraterna väckte en motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkade 
följande. 

- Att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda om kommunen idag äger någon 
lokal eller om det finns möjlighet att bygga till en befintlig idrottshall som håller de 
måtten som krävs för att bedriva en bra inomhusträning för friidrott. 

- Att utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast 2021-03-30 för att 
sedan kunna vara ett underlag till budgetarbetet 2022. 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni 2021, § 164, att bifalla motionen, men 
breddade uppdraget i första punkten till att innefatta fler användningsområden än 
bara friidrott och ändrade redovisningsdatumet i andra att-satsen till den 30 
september 2021. 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 30 september 2021, § 88, att "ge 
förvaltningschefen i uppdrag att i samråd med HIBAB:s VD ta fram ett förslag, där 
Magasinet 3, (Ekorren) renoveras och ställs i ordning till att vara en lokal för 
sammanhållen inomhusträning där flera föreningar kan få bra träningsmöjligheter". 

Tekniska nämndens utredning innebär ett försök att få till stånd en sådan lokal som 
efterfrågades i ovannämnda motion, ehuru måhända inte i egna lokaler. Den bör 
därför godkännas. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 185 

Skattesats 2022 
Dnr: KLF 2021/630 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den kommunala 
skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad på 21,20 kronor. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i 
beslutet. 

Yrkande 

Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Thomas Haraldsson (L) och Lena 
Svensson (C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagens 11 kapitel § 8 står följande: 

"Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det 
finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall 
skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den 
kommunalskatt eller regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under 
det följande året" 

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars, § 41, att Strategisk plan med budget 
2022 och flerårsplan 2023-2024 skulle fastställas under november år 2021. Det 
innebär samtidigt att kommunstyrelsen kommer fatta beslut om Strategisk plan med 
budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 i november. Därför måste ett särskilt beslut 
om skattesatsen tas före oktober månads utgång i kommunstyrelsen. 

Arbetet pågår med framtagande av förslag till Strategisk plan med budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024. Därmed föreslås att den kommunala skattesatsen för 2022 
ska vara oförändrad på 21,20 kronor. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sänt till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering / I A _ ) 

~ cf\N 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 186 

Omfördelning av budget för medlemsavgift i Skånes 
kommuner 
Dnr: KLF 2021/577 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Förslaget att budget avseende kostnad för medlemsavgift i Skånes 
kommuner godkänns och omfördelas från nämnderna till 
kommunledningsförvaltningen för 2021. 

2. Omfördelning av budget sker enligt specifikation i bilaga 1. 

3. För åren 2022 och framåt arbetas omfördelningen av budget för 
medlemsavgift i Skånes kommuner in i Strategisk plan 2022-2024 med 
Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut med den redaktionella ändringen att 
Kommunförbundet Skåne ändras till Skånes kommuner och finner det justerade 
förslaget bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2020, § 143, om en förändrad 
finansieringsmodell för medlemsavgiften i Kommunförbundet Skåne (numera 
Skånes kommuner) från och med 2021. Beslutet innebar ingen förändring avseende 
den modell för fördelning av kostnaden för medlemsavgiften som tillämpats internt 
inom kommunen. Kommunstyrelsen bedömde att en fördelning av kostnaden 
internt kommer att kunna göras även fortsättningsvis eftersom Skånes kommuner 
meddelat att en specificering av de olika delverksamheterna kommer att kunna 
lämnas till kommunen vid förfrågan. I bilaga 1 framgår vilken nämnd som innan 
2021 betalat för de olika delverksamheterna som nu ingår i medlemsavgiften. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

16 (33) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Kommunledningsförvaltningen har betalat hela medlemsavgiften för 2021. För att 
förenkla administrationen av betalningen föreslår ekonomiavdelningen att 
kommunledningsförvaltningen ska bära hela kostnaden för avgiften och att budget 
omfördelas till kommunledningsförvaltningen för 2021 från berörda nämnder för 
den del de tidigare betalat. För åren 2022 och framåt arbetas omfördelningen in i 
Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Ekonomiska konsekvenser 

Fördelningen av kostnaden för medlemsavgiften omfördelas så att den belastar 
kommunledningsförvaltningen i sin helhet. Budget omfördelas i motsvarande grad 
till kommunledningsförvaltningen från nämnderna så att nettot blir oförändrat för 
kommunen totalt sett. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 118, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Förslaget att budget avseende kostnad för medlemsavgift i 
Kommunförbundet Skåne godkänns och omfördelas från nämnderna till 
kommunledningsförvaltningen för 2021. 

2. Omfördelning av budget sker enligt specifikation i bilaga 1. 

3. För åren 2022 och framåt arbetas omfördelningen av budget för 
medlemsavgift i Kommunförbundet Skåne in i Strategisk plan 2022-2024 
med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässlehol,ms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 187 

Återföring av ramtillskott från omsorgsnämndens 
driftbudgetram avseende äldreomsorgssatsning 
Dnr: KLF 2021/595 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Med anledning av att omsorgsnämnden rekvirerat och fått utbetalt 24,182 
miljoner kronor av Socialstyrelsen i statsbidrag avseende 
äldreomsorgssatsning under 2021 återförs 24 miljoner kronor från 
omsorgsnämndens budgetram samt att intäktskravet på finansförvaltningen 
på 24,0 miljoner kronor tas bort. 

2. Omsorgsnämndens ramtillskott på 24 miljoner kronor avseende 
äldreomsorgssatsningen för åren 2022 och framåt får behandlas i 
budgetberedningen när man vet mer om vad som gäller framåt. 

Beskrivning av ärendet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till 
landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syftet med statsbidraget är att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. För Hässleholms kommun 
medför denna satsning ett statsbidrag på 24,182 tkr för 2021. 

Äldreomsorgssatsningen blev känd redan i samband med budgetberedningsarbetet 
inför 2021. Det innebar att när kommunfullmäktige fattade beslut om Strategisk 
plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 den 30 november 2021, § 155, 
fanns ett belopp om 24,0 mnkr med som ett ramtillskott i omsorgsnämndens 
driftbudgetram i. Därtill budgeterades ett intäktskrav på finansförvaltningen på 
motsvarande belopp. 

Under 2021 har omsorgsnämnden rekvirerat och fått utbetalt 24,182 mnkr av 
Socialstyrelsen i statsbidrag avseende äldreomsorgssatsning. 

Eftersom omsorgsnämnden både fått ett ramtillskott på 24 mnkr samtidigt som de 
fått utbetalt beloppet för äldreomsorgssatsning föreslår ekonomiavdelningen att 
24,0 mnkr återförs från omsorgsnämndens budgetram samt att intäktskravet på 
finansförvaltningen på 24,0 mnkr tas bort. Vidare föreslår ekonomiavdelningen att 
de 24 mnkr som ligger som ett ramtillskott hos omsorgsnämnden i budget 2022 och 
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framåt avseende äldreomsorgssatsningen får behandlas i budgetberedningen när 
man vet mer om vad som gäller framåt. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 119, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Med anledning av att omsorgsnämnden rekvirerat och fått utbetalt 24,182 
miljoner kronor av Socialstyrelsen i statsbidrag avseende 
äldreomsorgssatsning under 2021 återförs 24 miljoner kronor från 
omsorgsnämndens budgetram samt att intäktskravet på finansförvaltningen 
på 24,0 miljoner kronor tas bort. 

2. Omsorgsnämndens ramtillskott på 24 miljoner kronor avseende 
äldreomsorgssatsningen för åren 2022 och framåt får behandlas i 
budgetberedningen när man vet mer om vad som gäller framåt. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 
Kommunlednings förvaltningen 
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Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2021 
Dnr: RTJ 2021/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Avgifter för sotning och brandskyddskontroll justeras i enlighet med 
sotningsindex enligt Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 21:13. 

2. De reviderade avgifterna antas att gälla från och med den 15 november 
2021. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2003, § 55, bland annat att införa 
sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83. Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) utkommer årligen med cirkulär med årets 
sotningsindex för de kommuner som beslutat att tillämpa kommunförbundets 
cirkulär 2002:83. 

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år, behöver 
hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. 
Vid senare införande justeras indexet så att värdet av uppräkningen för 12 månader 
ska kunna erhållas under färre månader. Sotningsindex vid respektive tillämpning 
varierar således beroende på både när index infördes för 2020 och när det införs för 
2021. 

Pandemin försköt förra årets avtalsrörelse vilket medförde att sotningsindexet då 
blev mycket försenat. För de kommuner som för 2020 höjde taxan från den 1 
februari 2021 eller senare innebär det att det finns ett så stort överskott från 2020 
års höjning att det orsakar en sänkning av indexet i år. 

Under föregående år, 2020, infördes de nya avgifterna i Hässleholms kommun den 
15 februari 2021. De reviderade avgifterna antas gälla från och med den 15 
november, vilket gör att årets indexreglering sker med - 8,03 %. 

Avgifter för småhus bygger på principen debitering av grundavgift samt nedlagd tid 
på plats. Syftet med detta är att förenkla och förtydliga debiteringen för såväl 
kunder som entreprenörer. I grundavgiften ingår normalt för- och efterarbete samt 
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körtid till/ från objektet. Plats besöket debiteras per påbörjad 15 minut. Övriga 
objekt (tex. restauranger, flerbostadshus) debiteras likt tidigare år, d.v.s. debitering 
per nedlagd mantimme. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 115, kommunstyrelsen 
följande beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Avgifter för sotning och brandskyddskontroll justeras i enlighet med 
sotningsindex enligt Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 21:13. 

De reviderade avgifterna antas att gälla från och med den 15 november 2021. 

Sänt till: 
Räddnings tjänsten 
Kommunal författningssamling 
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Fastställande av priser för tomter för småhus i 
Tormestorp, Tyringe och Vinslöv 
Dnr: KLF 2021/468 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Priset för småhustomter i Tormestorp fastställs till 170 000 kronor med 
marginalvärde 80 kr/ m2. 

2. Priset för småhustomter i Tyringe fastställs till 125 000 kronor med 
marginalvärde 45 kr/m2. 

3. Priset för småhustomter i Vinslöv fastställs till 165 000 kronor med 
marginalvärde 65 kr/m2. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade den 27 maj 2021, § 53, följande beslut. 

1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
prisnivån för småhustomter i Tyringe till 125 000 och marginalvärde till 45 kr/m2 

2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
prisnivån för småhustomter i Tormestorp till 170 000 och marginalvärde 80 kr/m2 

3. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
prisnivån för småhustomter i Vinslöv till 165 000 och marginalvärde 65 kr/ m2. 

Till grund för beslutet låg en tjänsteskrivelse av vilken framgår bland annat följande. 

Vid försäljning av kommunala småhustomter i orterna Tyringe, Tormestorp och 
Vinslöv tas för närvarande ut ett pris om 9 5 000 kr för 1000 m2 med marginalvärde 
25 kr/ m2. Priset på en småhustomt bestäms genom att utgå från priset för 1000 
m2. Därefter adderas eller subtraheras marginalvärdet för respektive kvadratmeter 
som tomten överstiger eller understiger 1000 m2. Det vill säga att en tomt som till 
exempel är 1001 m2 kostar 95 025 kr med nuvarande prissättning. Tekniska 
förvaltningen föreslår att priserna för småhustomter i ovanstående orter revideras 
för att bättre återspegla de prisuppgångar som skett på marknaden de senaste åren 
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samt för att dessa priser aldrig uppräknats med index. Föreslagna priser baseras på 
ett uppskattat marknadsvärde för småhustomtmark som räknats fram med ledning 
av Skatteverkets taxeringsvärde för småhustomtmark i respektive ort. Vid genomsyn 
undersöktes samtliga stationsorter (exklusive Hässleholm stad). I de orter nuvarande 
pris understiger uppskattat marknadsvärde föreslås ett nytt tomtpris. 

Ekonomiska konsekvenser 

En höjning av priset och marginalvärdet för de kommunala småhustomterna i 
Tormestorp, Tyringe och Vinslöv innebär ökade intäkter vid försäljning av 
tomterna. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 116, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Priset för småhustomter i Tormestorp fastställs till 170 000 kronor med 
marginalvärde 80 kr/ m2. 

2. Priset för småhustomter i Tyringe fastställs till 125 000 kronor med 
marginalvärde 45 kr/ m2. 

3. Priset för småhustomter i Vinslöv fastställs till 165 000 kronor med 
marginalvärde 65 kr/ m2. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering if 
J 
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§ 190 

Fastställande av försäljningspris för kommunal 
industrimark 
Dnr: KLF 2021/634 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Försäljningspris för planlagd industrimark i Tyringe, Sösdala, Bjärnum, 
Vittsjö och Hästveda fastställs till 75 kr/m2. 

2. Försäljningspris för planlagd industrimark i Vinslöv fastställs till 85 kr/m2. 

3. Försäljningspris för planlagd industrimark i Hässleholm fastställs till 170 
kr/ m2. 

4. Tekniska förvaltningen ges rätt att vid försäljning av mark planlagd för 
industri i samtliga orter inom kommunen avvika med upp till ± 20% från 
sålunda fastställt kvadratmeterpris. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade den 24 juni 2021, § 66, att föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa försäljningspris för planlagd industrimark i Tyringe, Sösdala, Bjärnum, 
Vittsjö och Hästveda till 75 kr/ m2 

2. Fastställa försäljningspris för planlagd industrimark i Vinslöv till 85 kr/ m2 

3. Fastställa försäljningspris för planlagd industrimark i Hässleholm till 170 kr/ m2 

4. Ge tekniska förvaltningen rätt att vid försäljning av mark planlagd för industri i 
samtliga orter inom kommunen avvika med upp till ± 20% från fastställt 
kvadratmeterpris. 

Till grund för beslutet låg en tjänsteskrivelse, av vilken framgår bland annat 
följande. 

Områden med kommunägd mark för verksamheter i Bjärnum, Hästveda, Sösdala, 
Tyringe, Vinslöv och Vittsjö fastställdes senast i beslut KS 2014-08-06 § 157 till ett 
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kvadratmeterpris om 50 kr/m2. Priset för respektive mark i Hässleholm fastställdes 
i beslut KF 2018-03-26 § 3 7 till ett kvadratmeterpris om 150 kr/ m2. Dessa priser 
har inte uppräknats med index. Tekniska förvaltningen föreslår att prisnivån vid 
försäljning av industrimark i Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vittsjö ska 
fastställas till 75 kr/ m2, för Vinslöv till 85 kr/ m2 och för Hässleholm till 170 
kr/ m2. Priserna är baserade på en uppräkning till marknadsvärde av Skatteverkets 
riktvärde för taxeringsvärde för respektive ort. En jämförelse med priserna på 
verksamhetsmark i ett antal andra kommuner i närheten av Hässleholm har gjorts. 
Priserna skiljer sig mycket åt mellan de olika kommunerna och ligger på från 30 
kr/m2 till 400 kr/ m2. Enligt Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal, 
fastställt av KF 2017-08-28 § 179, har tekniska förvaltningen som möjlighet att 
tillämpa anbudsförfarande då flera företag har intresse av samma område samtidigt, 
annars är det först till kvarn. Om ett företag är befintligt och det andra nytt har 
kommunen som mål att gynna det befintliga företaget för att förhindra dess 
trångboddhet och dess framtida investeringar och planer inte ska gå förlorade. 
Markens beskaffenhet och därmed grundläggningsförhållandena på kommunala 
tomter kan vara sämre än normalt och det bör därför finnas en möjlighet att justera 
priser i enlighet härmed. Av denna anledning bör tekniska förvaltningen ges 
möjlighet att korrigera på ± 20 % vid försäljning av mark planlagd för industri i 
samtliga orter inom kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett fastställande av försäljningspriserna för industrimark enligt förslag ger 
kommunen möjlighet att ta ut priser som är närmre nu gällande marknadspris. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021 -10-13, § 117, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Försäljningspris för planlagd industrimark i Tyringe, Sösdala, Bjärnum, 
Vittsjö och Hästveda fastställs till 75 kr/ m2. 

2. Försäljningspris för planlagd industrimark i Vinslöv fastställs till 85 kr/ m2. 

3. Försäljningspris för planlagd industrimark i Hässleholm fastställs till 170 
kr/ m2. 

4. Tekniska förvaltningen ges rätt att vid försäljning av mark planlagd för 
industri i samtliga orter inom kommunen avvika med upp till ± 20% från 
sålunda fastställt kvadratmeterpris. 
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§ 191 

Redovisning av uppdrag att utreda hur/om digitala 
signaturer kan införas i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021/344 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra ett förberedande projekt 
som klargör behov och förutsättningar för att kunna införa elektroniska 
underskrifter i Hässleholms kommun. Uppdraget ska redovisas till 
kommunstyrelsen senast i februari 2022 och bildar underlag för ett 
genomförandeprojekt under 2022. 

2. Personalresurser motsvarande upp till en heltidstjänst avsätts från 
kansliavdelningen och IT-avdelningen för genomförande av det 
förberedande projektet under perioden oktober 2021 till februari 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 14 april 2021, § 48, kommundirektören i 
uppdrag att förutsättningslöst utreda hur/ om elektroniska underskrifter kan införas 
i Hässleholms kommun. Uppdraget ska slutredovisas till kommunstyrelsen senast i 
oktober 2021. 

Av den utredning som genomförts är bedömningen att det bör vara möjligt att 
införa elektroniska underskrifter i Hässleholms kommun. För att säkerställa att den 
underskriftstjänst som väljs lever upp till gällande lagkrav och säkerhetskrav samt att 
underskrifterna kan bevaras för framtiden behöver dock ett förberedande projekt 
som klargör behov och förutsättningar genomföras. Det förberedande projektet 
behöver kartlägga behov och förutsättningar mer i detalj än vad som varit möjligt i 
denna första utredning, samt inventera vilka system i kommunen som behöver 
kunna hantera elektroniska underskrifter via en tjänst för detta. Projektet behöver 
även inventera vilka tekniska lösningar som skulle vara möjliga att använda. 

För det förberedande projektet bedöms det krävas personalresurser motsvarande 
upp till en heltidstjänst under tiden oktober 2021 till februari 2022. 
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Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 121, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra ett förberedande projekt 
som klargör behov och förutsättningar för att kunna införa elektroniska 
underskrifter i Hässleholms kommun. Uppdraget ska redovisas till 
kommunstyrelsen senast i februari 2022 och bildar underlag för ett 
genomförandeprojekt under 2022. 

2. Personalresurser motsvarande upp till en heltidstjänst avsätts från 
kansliavdelningen och IT-avdelningen för genomförande av det 
förberedande projektet under perioden oktober 2021 till februari 2022. 

Sänt till: 
Kommundirektören - uppdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 192 

Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/392 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Föreliggande förslag till "Tre Naturvårdsstrategier för Hässleholms 
kommun" antas med de ändringar som framgår nedan. 

2. Naturvårdsstrategierna genomförs i den mån och takt som är möjlig i 
förhållande till de ekonomiska resurserna i budgeten. 

3. Texten i vänsterkolumnerna i strategierna ska ändras från "kommunen ska 
verka för att" till "kommunen bör verka för att". 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"En enig miljö- och stadsbyggnadsnämnd godkände förslaget till 
Naturvådsstrategierna. Syftet är att skydda värdefull natur i vår kommun. Alla 
partier som är representerade i nämnden var överens. När Naturvårdsstrategierna 
nu behandlas på kommunstyrelsen vänder M, KD och L kappan och föreslår, med 
stöd av SD och FV, i att göra ändringar i dokumentet på ett sätt som vattnar ur 
strategierna. Den mest allvarliga ändringen handlar om ta bort skrivningar om 
"inventering av naturvärden". Genom att nonchalera kunskapsinhämtning om 
kommunens värdefulla natur åsidosätter de möjligheten till att skydda den. Det är 
förkrossande att kommunens politiska ledning helt struntar i att kartlägga 
kommunens naturrikedom och nekar denna kunskap till sina väljare och 
medborgare." 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Kommunstyrelsen 
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Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag 
utan ändringar. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Tre naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun var på remiss mellan den 27 juni 
2019 och den 6 september 2019. Inkomna synpunkter sammanställdes och 
kommenterades i remissredogörelse. Naturvårdsstrategiema reviderades efter 
remissen, men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare remiss 
bedömdes nödvändig. Ytterligare revidering skedde dock i enlighet med miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens beslut den 26 februari 2020 § 25. 

Kommunledningsförvaltningen ansåg i tjänsteskrivelse den 20 januari 2021 att 
strategierna borde ändras enligt följande. 

Sidan 6: Det föreslås att inventering av skyddsvärda träd ska ske i samarbete med 
länsstyrelsen och ideella organisationer. Det kan ifrågasättas om detta kan anses 
rymmas inom det kommunala uppdraget och det redovisas inte hur inventeringen 
ska finansieras, vilket för övrigt är en genomgående svaghet i förslaget. Vidare 
framgår av utredningen SOU 2020:73 ("skogsutredningen") att Skogsstyrelsen inte 
kan anses ha haft tillräckligt stöd i regleringsbrev eller nuvarande och tidigare 
myndighetsinstruktioner för den generella nyckelbiotopsinventering som hittills 
förevarit och att det därför inte kan anses klarlagt att Skogsstyrelsen haft tillräckligt 
stöd i rättsordningen för inventeringen och att nuvarande registrering därför bör 
upphöra. Utredningen kan förväntas leda till att regler för sådan inventering 
tillskapas, bland annat avseende att förvaltningsrättsliga regler ska tillämpas. I 
avvaktan på sådana regler bör inte kommunen nu ta ställning till inventering på 
lokal nivå. Stycket "Inventera kommunens arter och naturtyper" bör av denna 
anledning strykas. 

Sidan 10: FN:s klimatpanel IPCC framhåller i sin senaste rapport, att barrskogen på 
norra halvklotet är viktig i kampen mot klimatförändringar (set ex 
https: / / www.svt.se / nyheter/ utrikes / aldrig-har-ipcc-varit-sa-tydliga-med
attkottmaste-fasas-ut . Gränsen för granens naturliga utbredning går genom vår 
kommun. Då granen förekommer naturligt i kommunens norra delar bör man inte 
ha en generell rekommendation om att kommunen på egen mark skall ersatta 
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granskogsproduktion med ädellövsproduktion. Av dessa anledningar ska i stycket 
"Skydda samt öka arealen ädellövskogar" sista meningen som lyder: "Kommunen 
bör på egen mark överväga att successivt ersätta delar av sin granskogsproduktion 
med ädellövproduktion" strykas. 

Sidan 11: Att bilda "demonstrationsområden" är knappast en kommunal uppgift. 
Mot bakgrund av kommunens besvärliga ekonomiska situation kommer det 
dessutom inte inom överskådlig framtid finnas resurser för detta. I stycket 
"Vidareutveckla ett levande kulturlandskap" stryks därför de två sista meningarna 
som lyder: "En möjlighet är att bilda 'demonstrationsområden' där kommunen 
tillsammans med t.ex. markägare, föreningar, byalag och andra myndigheter arbetar 
med områdesfrågor där både natur- och kulturvärden är viktiga delar i 
sammanhanget. Genomförs under förutsättning att finansiering är möjlig". 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 1 mars 2021, § 38, att "på 
begäran av en minoritet att återremittera ärendet för att invänta beslutet på statlig 
nivå gällande en eventuell ny lagstiftning på området." 

Därefter har vid kontakt med regeringskansliet under hand erfarits att det idag inte 
går att säga huruvida utredningen kommer att leda till några regeländringar och i så 
fall när de kommer. Vidare har det framkommit att kommunen löper risken att bli 
återbetalningsskyldig för bidrag som erhållits för att ta fram strategierna om inte 
beslut fattas innan årsskiftet. Mot denna bakgrund föreslår 
kommunledningsförvaltningen att strategierna antas med de ändringar som 
föreslogs i tidigare tjänsteskrivelse samt yrkande i kommunfullmäktige (punkt 3 
under rubriken förslag till beslut). 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 122, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Föreliggande förslag till "Tre Naturvårdsstrategier för Hässleholms 
kommun" antas med de ändringar som framgår nedan. 

2. Naturvårdsstrategierna genomförs i den mån och takt som är möjlig i 
förhållande till de ekonomiska resurserna i budgeten. 

3. Texten i vänsterkolumnerna i strategierna ska ändras från "kommunen ska 
verka för att" till "kommunen bör verka för att" . 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

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

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag 
utan ändringar. 

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

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 193 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Ansökan om permutation av stiftelser 
Dnr: KLF 2021/553 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om permutation av stiftelser enligt 
föreliggande förslag till ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun förvaltar ett antal stiftelser för olika ändamål. Varje stiftelse 
är en egen juridisk person och har en egen förmögenhet. Gemensamt är att 
stiftelsernas medel, vilka är placerade på bankkonto, under senare år har haft en 
mycket dålig avkastning. Eftersom utdelning till främjande av respektive stiftelses 
ändamål endast får ske av medlens avkastning har möjligheten till utdelning på 
grund av inlåningsräntornas försämring undan för undan blivit allt mindre. Man har 
nu kommit till den situationen att det i många fall bedöms som i det närmaste 
omöjligt att på ett meningsfullt sätt främja stiftelsernas respektive ändamål. För att 
försöka komma till rätta med ovannämnda problematik föreslås i ansökan att 
kammarkollegiet, som är den myndighet som ansökan ska göras hos, medger att 
stiftelsernas tillgångar får förbrukas för sina respektive ändamål. När så har skett 
anses stiftelserna som upplösta. Därefter behöver kommunen alltså inte längre 
hantera de aktuella stiftelserna. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 123, kommunstyrelsen att 
ansöka om permutation av stiftelser enligt föreliggande förslag till ansökan. 

Sänt till: 
Kommunjurist 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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