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Ajournering kl. 14.38-15.00 
Lars J ohnsson (M) ordförande 
Lena Wallentheirn (S) 2:e vice ordförande 
Karin Axelsson (M) 
Robin Gustavsson (KD) 
Agneta Olsson Enochsson (L) 
Ulf Berggren (SD) 
Sven Lundh (SD) 
Björn Widmark (FV) 
Joachim Fors (S) 
Irene Nilsson (S) 
Lena Svensson (C) 
N äroarande på distans via Teams: Hanna Nilsson (SD) 1 :e vice ordförande 

Camilla Lindoff. 
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Stefan Larsson, Christer Caesar, Thomas Haraldsson, Jens Lindholm, Susanne 
Lottsfeldt, Paul Thurn, Ola Lindahl, Magnus Åkeborn. 
Stf. kommundirektör/ personalchef Marie Söderkvist, kanslichef Marina Nillund, 
t.f. förvaltningschef BUF Niklas Persson, rektor AMF Pär Hansson, ekonomichef 
Eva-Lotta Svensson, fastighetsstrateg Predrag Amanovic, förvaltningschef MSF 
Helena Östling, miljöchef Torbjörn Håkansson, kommunsekreterare Louise 
Davidsson. 

Hanna Nilsson 
Lena Wallentheirn 

Kommunlednings förvaltningen, 2021 -12.-O \ 

§§ 197-219 

Louise Davidsson 

Ordförande 

Justerare 
LrJiJln~ l . Nilsson (SD) 
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Isabelle Lood 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Redovisning av utredning utifrån deluppdrag om effektivisering av 
kommunens lokalbestånd - grundskola 

Redovisning av utredning utifrån deluppdrag om effektivisering av 
kommunens lokalbestånd - vuxenutbildning 

Information från kommundirektören 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet 

Anmälan av delegationsbeslut 

ö vriga anmälningar 

Val av ledamot och ersättare till Stiftelsen Markaryds Folkhögskola 
för perioden 2022-01-01 - 2023-12-31 

Komplettering till bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda 

Revidering av riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun 

Ny taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt plan
och bygglagen 

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken - revidering 2021 

Beslut om antalet ersättare i kommunfullmäktige 

Samverkan om räddningstjänst mellan Hässleholms kommun och 
Perstorp kommun 

Fastställande av placering , funktioner och driftsform för nytt badhus 

Utökat äskande till investeringsbudgeten 2021 från socialnämnden 

Revidering av finanspolicy 

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2021 

Atgärdsplaner efter delårsrapport för en budget i balans 2021 

Revisionsrapport - Granskning av ägardialogen och ägarstyrningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 197 

§ 198 

§ 199 

§ 200 

§ 201 

§ 202 

§ 203 

§ 204 

§ 205 

§ 206 

§ 207 

§ 208 

§ 209 

§ 210 

§ 211 

§ 212 

§ 213 

§ 214 

§ 215 
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SAMNlANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Strategisk lokalförsörjning, organisationsförändring 

Nyteckning av lokalhyresavtal på Norra Station 

Motion om att inrätta lokalt fastighetsansvar 

Motion om kostnadsfria halkskydd/broddar 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

§ 216 

§ 217 

§ 218 

§ 219 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 197 

Redovisning av utredning utifrån deluppdrag om 
effektivisering av kommunens lokalbestånd -
grundskola 
KLF 2020/1136 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 161, att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att göra en fördjupad utredning och elevflödesanalys 
utifrån en omorganisation av grundskoleorganisationen i Hässleholms stad, samt 
scenariot att avveckla en hel grundskola i Hässleholms stad. I utredningen om 
elevflödesanalys ska även framgå behov av specialsalar och andra typer av 
undervisningssalar i resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 24 november 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med den begärda utredningen som 
föreslås godkännas och läggas till handlingarna. 

Tf. förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen Niklas Persson redogör 
för utredningen. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 198 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -11-24 

Redovisning av utredning utifrån deluppdrag om 
effektivisering av kommunens lokalbestånd -
grundläggande Vux- och lärvux 
KLF 2020/1136 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 161, att ge arbetsmarknadsnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i samverkan ge förslag på 
utlokalisering av grundläggande Vux- och lärvux från Kasern Möller till någon av 
stadens grundskolor/ gymnasieskolor utifrån det att endast åtgärdsprogram.mets steg 
3 skulle genomföras. Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 24 
november 2021. 

Arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har inkommit med 
den begärda utredningen som föreslås godkännas och läggas till handlingarna. 

Pär Hansson, rektor på AMF, redogör för utredningen. 

Kommunstyrelsen 

Josteriag 

6 
JiJ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 199 

SAM1vrANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Ställföreträdande kommundirektör Marie Söderqvist informerar om bland annat om 
hur kommunen kommer att ställa sig till vaccinationsbevis vid allmänna 
sammankomster. 

Kommunstyrelsen 

J,steriog~ }\J Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 200 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beskrivning av ärendet 

Ställföreträdande kommundirektör Marie Söderqvist meddelar att ingen ny 
information finns att lämna. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

8 (50) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 201 

SAtvIMANTRÄDESPROTO KOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2021/ 596-4 
Kommunledningsförvaltningen - Tillväxtchefens beslut att avslå 
sponsringsansökan &ån föreningen Wooahevent. 

RTJ 2021/16-1 
Räddningstjänsten - Medgivande om egensotning, beslut om tillståndsansökan 
och utförda sotningar och brandskyddskontroller i september 2021. 

KLF 2021/758-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegations beslut avseende anställningar 
utfärdade i oktober 2021. 

KLF 2021/ 451-3 
Kommunarkivet - Gallring i kommunarkivet 2021. 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 
Personalutskottet 2021-11-05 
Personalutskottet 2021-11-16 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 202 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2021/ 784 
Ekonomiavdelningen - Finansrapport oktober 2021. 

KLF 2021/ 638-2 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden - Tillstånd till schaktning inom inre 
skyddsområdet på Ignaberga vattenskyddsområde har beviljats. 

KLF 2021/ 731-1 
Arbetsmarknadsnämndens sammanträdesplan för 2022. 

KLF 2021/ 764-1 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträdesplan för 2022. 

KLF 2021-35 
KommunForskning i Västsverige - Finansiell profil för Hässleholms kommun 
2018-2020. 

Protokoll 
Styrgrupp badhus 2021-10-14 
HIBAB styrelsemöte 2021-10-20 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2021-10-06 
KLF förvaltningssamverkan 2021-10-14 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 203 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Val av ledamot och ersättare till Stiftelsen Markaryds 
Folkhögskola för perioden 2022-01-01 - 2023-12-31 
Dnr: KLF 20211775 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. För mandatperioden 2022-01-01 till 2023-12-31 väljs Stefan Svensson (KD) 
till ordinarie ledamot i styrelsen för stiftelsen Markaryds folkhögskola. 

2. Till ersättare för Stefan Svensson i styrelsen för stiftelsen Markaryds 
folkhögskola väljs för samma period Daniel Talmid (SD). 

3. Ordinarie ledamot arvoderas enligt bestämmelserna i kommunens 
"Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda". Suppleant 
tjänstgör i styrelsen när ordinarie ledamot har förhinder. Suppleant har inte 
någon närvarorätt när ordinarie ledamot tjänstgör. Suppleant arvoderas på 
samma sätt som ordinarie ledamot när denne tjänstgör. 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) nominerar Stefan Svensson (KD) till ledamot. 

Ulf Berggren (SD) nominerar Daniel Talmid (SD) till ersättare. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner dem bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har genom beslut i kommunstyrelsen den 24 april 2013, § 92, 
åtagit sig att vara huvudman i stiftelsen Markaryds folkhögskola och att utse en 
ledamot i styrelsen för stiftelsen. 

Nuvarande mandatperiod går ut 2021-12-31 och val för kommande period behöver 
därför förrättas. 

Det föreslås att ordinarie ledamot arvoderas enligt reglerna i kommunens 
"Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda". 

Kommunstyrelsen 

J,steriog ~ ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Suppleant tjänstgör i styrelsen när ordinarie ledamot har förhinder. Suppleant har 
inte någon närvarorätt när ordinarie ledamot tjänstgör. Suppleant bör arvoderas på 
samma sätt som ordinarie ledamot när denne tjänstgör. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Stiftelsen Markaryds Folkhögskola 
De valda 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAivfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 204 

Komplettering till bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
Dnr: KLF 2021/801 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut under förutsättning 
att kommunfullmäktige i ärende KLF 2021 / 392 ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
genomföra en bolagisering av fiberavdelningen: 

1. Regelverket kompletteras avseende bestämmelser om ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda enligt förslag i bilaga 1 

2. Punkt 2.6.1 g 2 i bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
får följande ändrade lydelse: 

Budgetberedning: förtroendevald som är inbjuden/ kallad till 
budgetberedning av respektive blocks gruppledare är berättigad till arvode, 
förlorad arbetsinkomst och resekostnadsersättning. Ersättningen omfattar 
högst två personer från varje parti och vid maximalt åtta tillfallen. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas och Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD) 
och Agneta Olsson Enochsson (L) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar att arvodesbestämmelsernas punkt 2.6.1 g 2 stryks och 
ersätts med följande text: 

"Budgetberedning: förtroendevald som är inbjuden/ kallad till budgetberedning av 
respektive blocks gruppledare är berättigad till arvode, förlorad arbetsinkomst och 
resekostnadsersättning. Ersättningen omfattar högst två personer från varje parti 
och vid maximalt åtta tillfällen." 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-11 -24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

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

Ulf Berggren (SD) yrkar att arvodes bestämmelsernas punkt 2.6.1 g stryks helt, 
innebärande att det inte ska utgå någon ersättning alls för budgetberedningen. 

Robin Gustavsson (K.D) yrkar att Joachim Fors och Ulf Berggrens förslag 
återremitteras till personalutskottet för beredning. 

Omröstning 

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

H an ställer därefter återremissyrkandet under proposition och finner det bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill återremittera ärendet röstar 
ja. Den som vill avgöra ärendet idag röstar nej." 

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

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

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

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena WaUentheim (S), 2:c vice ordförande X 

J oachim Fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars Johnsson (M), O rdförande X 

4 8 1 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att yrkandena avseende punkt 2.6.1 g ska 
avgöras idag. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ordförande ställer sålunda Joachim Fors yrkande mot Ulf Berggrens och finner Ulf 
Berggrens yrkande bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Ulf Berggrens 
yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Joachim Fors yrkande röstar nej." 

LEDAMOT/TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin G ustavsson (KO) X 

Agneta O lsson Enochsson (L) X 

I lanna ilsson (SO), 1 :e vice o rdförande X 

Ulf Berggren (SO) X 

Sven Lundh (SO) X 

Björn Widmark (FY) X 

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

Joachim Jiors (S) X 

I rcne Nilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars Johnsson (M), O rdförande X 

3 5 5 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla Joachim Fors ändringsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottet har uppdragit åt personalavdelningen att bereda 
arvodesbestämmelserna för styrelsen inför en eventuell bolagisering av 
fiberverksamheten. 

Personalavdelningen redovisar förslag till ekonomisk ersättning till ordförande och 
vice ordförande vid en eventuell bolagisering av fiberverksamheten, enligt bilaga 1. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2021-11 -16, § 52, kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut under förutsättning att kommunfullmäktige i 
ärende KLF 2021/ 392 ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
bolagisering av fiberavdelningen: 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

1. Komplettera regelverket avseende bestämmelser om ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda enligt förslag i bilaga 1 

Joachim Fors (S) reserverar sig till förmån för sitt eget tilläggsyrkande. 

Joachim Fors (S) lämnar följande tilläggsyrkande: 

"Ändrings yrkande till arvodes reglementet punkt 2.6.1 g 2 

Befintlig punkt 2.6.1 g 2 stryks och ersätts med följande text: 

Budgetberedning: förtroendevald som är inbjuden/kallad till budgetberedning av 
respektive blocks gruppledare är berättigad till arvode, förlorad arbetsinkomst och 
resekostnadsersättning. Ersättningen omfattar högst två personer från varje parti 
och vid maximalt åtta tillfällen." 

Robin Gustavsson (KD) yrkar avslag på Joachim Fors (S) tilläggsyrkande med 
hänvisning till personalutskottets beslut 2021-06-22 § 28 om kommande 
uppföljning/utvärdering av Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

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

Ordförande ställer därefter Joachim Fors 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." 

1 ja-röst och 1 nej-röst lämnas. 1 avstår att rösta. 

Följande röstar ja: Robin Gustavsson (KD). 

Följande röstar nej: Joachim Fors (S) 
Följande avstår att rösta: Ulf Berggren (SD) 

Med ordförandens utslagsröst har personalutskottet därmed beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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~ 
Hässleholms 

kommun 

Kommunstyrelsen 

Bilaga: 

SAM1'1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Bilaga 1. Utdrag ur nuvarande bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda samt förslag till komplettering. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Personalavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Bilaga 1 

Utdrag ur Best ämmelser om ekonomisk ersättning t ill förtroendevalda, beslut fattat av 

Kommunfullmäktige 2020-09-28 § 112 att gälla från 2021-01-01. 

2.4. Månadsarvode i kommunala bolag 
N edanstaende förtroendenlda har rätt till manadsan-ode med angi,en procentsats a, grundbe
loppet. 1Iånadsarrodet mkluderar arrnden för sammanträden och förättningar med respektin 
organ samt annat arbete som är förenat med detta uppdrag. 

Uppdrag Ordf. Vice ordf. 

Hässlehem .AB 15 -,5 

Hässleholm 1liljö AB 20 10 

H ässleholms Industribyggnads .-\B 15 7,5 

Tillägg till onnstaende regeh-erk att giålla från 2022-01-01 under förutsättning att kommunfull

mäktige i ärende KLF 2021/ 392 ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en bolagisering 

a, fibera,delningen. 

ppdrag Ordf. Vice ordf.j 

Hässleholms fibernät hokling _-\B 15 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 205 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Revidering av riktlinjer för lokalförsörjning i 
Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021/815 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändring av 
riktlinjerna för lokalförsörjning på det sätt som framgår under beskrivning av 
ärendet. Ändringen ska börja gälla från den 14 december 2021 och till dess att 
kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade riktlinjerna i sin helhet. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) förslår att kommunstyrelsen beslutar följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ändring av riktlinjerna för 
lokalförsörjning på det sätt som framgår under beskrivning av ärendet. Ändringen 
ska börja gälla från den 14 december 2021 och till dess att kommunfullmäktige 
beslutar att anta de reviderade riktlinjerna i sin helhet. 

Karin Axelsson (M) och Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till Lena Wallentheims 
ändringsyrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer Lena Wallentheims förslag under proposition och finner det 
bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Det pågår ett omfattande arbete med revidering av riktlinjer för lokalförsörjning i 
syfte att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning i 
Hässleholms kommun. Beslut om de reviderade riktlinjerna förväntas ske under 
2022. 

I avvaktan på detta beslut föreslås en revidering enligt nedan. 

I riktlinjer för lokalförsörjning framgår att kommunfullmäktige fastställer 
lokalförsörjningsplanen samtidigt som kommunens budget för kommande år 
beslutas. Revideringen som föreslås är att kommunstyrelsen fastställer 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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lokalförsörjningsplanen efter det att kommunfullmäktige beslutat om Strategisk plan 
med budget och flerårsplan. 

Mot bakgrund till ovanstående föreslås att de reviderade riktlinjerna för 
lokalförsörjning antas att börja gälla från och med den 14 december 2021. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ny taxa för Hässleholms kommuns prövning och 
tillsyn enligt plan- och bygglagen 
Dnr: KLF 2021/663 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Förslag till ny "Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt 
plan- och bygglagen" fastställes. 

2. Den nya taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar att redaktionella ändringar avseende hänvisningar till 
kommunallagen görs i taxan inför fullmäktiges hantering av ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och finner 
det bifallet. Han noterar även att de redaktionella ändringarna avseende 
hänvisningar till kommunallagen ska göras i taxan inför fullmäktiges hantering av 
ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 september 
2021, § 115, att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut. 

1. Kommunfullmäktige antar ändringar i Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och 
karttaxa i enlighet med bilaga - Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa. 

2. Fastställa en reviderad taxa enligt bilaga att gälla från och med den 1 januari 2022. 

Som grund för beslutet anfördes bland annat följande. 

Kommunstyrelsen 
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Den 28 oktober 2019, § 249, beslutade kommunfullmäktige gällande plan- och 
bygglovstaxa samt mät- och karttaxa att anta justering av N-faktorn till 1,1, att 
komplettera och uppdatera gällande taxa samt att en utvärdering av taxan ska 
redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021. Genomlysningen som 
redovisades visade bland annat att tidredovisningssystemet så som det är utformat 
inte räcker för att göra en fullständig utvärdering. Genomlysningen visade också att 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden i flera delar av myndighetsutövningen inte är i 
linje med det krav som ställts på nämnden när det gäller kostnadstäckning. En 
förändring som föreslås är att taxan för handläggning av planbesked, i tabell 7, 
övergår till timtaxa. Detta för att kunna debitera faktisk kostnad i nedlagd tid och 
inte som idag med en schablonkostnad som oftast ger låg kostnadstäckning i en 
alltmer komplicerad handläggning med högre lagkrav och fler kompetenser att 
stämma av med i ärendehanteringen. Tabell 8 avseende kostnad för framtagande av 
detaljplan förtydligas och övergår helt till att baseras på timtaxa och inte som idag, 
antingen timtaxa eller ytbaserad taxa. Avsikten är att det ska bli tydligare och enklare 
att förstå kostnaderna för framta-gandet av detaljplaner, att intäkten ska komma 
samma år som kostnaden och att det genom denna styrning även skapar incitament 
till en mer effektiv process för alla inblandade parter. Tabell 15, avseende anmälan 
om icke lovpliktig åtgärd är kompletterad med vanligt förekommande ärenden. 
Förändringarna föreslås börja gälla från 1 januari 2022. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden inkom med ovan angiven redovisning till 
kommunstyrelsen, som vid sammanträde den 19 maj 2021, § 101, fattade följande 
beslut. 

1. Att lägga miljö- och stadsbyggnadsnämndens redovisning av utvärdering av taxa 
för plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen med flera med godkännande 
till handlingarna. 
2. Att miljö- och stadsbyggnadsnämnden under 2021 till kommunstyrelsen ska 
inkomma med förslag till ny taxa för beslut i kommunfullmäktige att börja gälla från 
och med den 1 januari 2022. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-11-10, § 129, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Förslag till ny "Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt 
plan- och bygglagen" fastställes. 

Kommunstyrelsen 
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2. Den nya taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 207 

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken - revidering 2021 
Dnr: KLF 2021/672 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Följande taxor för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn fastställes enligt 
föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 2022: 

1. Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

2. Hässleholms kommuns tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter. 

3. Hässleholms kommuns tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. 

4. Hässleholms kommuns offentliga kontroll enligt lagen om foder och 
animaliska biprodukter. 

5. Hässleholms kommuns kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade vid sammanträde den 23 september 
2021, § 113, följande beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande 
beslut: 

1. Genomföra redaktionella ändringar i taxa för Hässleholms kommuns till-syn 
enligt lagen om sprängämnesprekursorer, taxa för Hässleholms kom-muns kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt i taxa för Hässleholms 
kommuns offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter så att 
miljönämnd ersätts med miljö- och stadsbyggnadsnämnd samt att miljökontor 
ersätts med miljö- och stads-byggnadsförvaltningen att gälla från och med den 1 

Kommunstyrelsen 
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januari 2022. Ändringar av dessa tre taxor ska även göras som följd av tidigare 
beslut i kommunfullmäktige hösten 2019. Detta innebär en justering av § 6 i dessa 
taxor som då erhåller följande lydelse: § 6 Vid tillämpningen av denna taxa är 
timtaxan K kronor per hel timme handläggningstid. Timavgiften K regleras helårs
vis och uppgår enligt § 249 / 2019 i kommunfullmäktige till 22 milliprisbasbelopp 
(mPBB). Timavgiften Kär 1 04 7 kr år 2021. Vidare ska det genomföras en justering 
av § 7 i dessa taxor där vederbörlig text som anger vad timavgiften K är stryks, då 
detta framgår av § 6 i dessa taxor. 

2. Ändring av taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om tobak och 
liknande produkter som följd av tidigare beslut i kommunfullmäktige hösten 2019. 
Detta innebär en ny § 6 med lydelsen: Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 
K kronor per hel timme handläggningstid. Timavgiften K regleras helårsvis och 
uppgår enligt § 249 / 2019 i kommunfullmäktige till 22 milliprisbasbelopp (mPBB). 
Timavgiften Kär 1 047 kr år 2021. Vidare ska det genomföras en justering av 
tidigare § 6 i denna taxa där vederbörlig text som anger vad timavgiften K är stryks, 
då detta framgår av nu införda § 6 i denna taxa. Samtidigt ändras § 6 till § 7.Paragraf 
8 i befintlig taxa stryks, då den ersätts av nya § 6. 

3) En reviderad taxa, i enlighet med bilaga 1, för miljö- och stadsbyggnadsnämn
dens prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla från och med den 1 
januari 2022. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att ovannämnda taxor kan ändras på sätt 
söm föreslagits, dock att timavgiften K bör anges i 2022 års nivå, eftersom taxorna 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och då prisbasbeloppet för 2022 numera är 
känt. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-11-10, § 130, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Följande taxor för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn fastställes enligt 
föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 2022: 

1. Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

2. Hässleholms kommuns tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter. 

Kommunstyrelsen 
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3. Hässleholms kommuns tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. 

4. Hässleholms kommuns offentliga kontroll enligt lagen om foder och 
animaliska biprodukter. 

5. Hässleholms kommun kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Beslut om antalet ersättare i kommunfullmäktige 
Dnr: KLF 2021/557 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antalet ersättare ska utgöra 
hälften av det antal platser som varje parti får i kommunfullmäktige. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Enligt 5 kap. 8 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige hur många 
ersättarna i kommunfullmäktige ska vara. Antalet får vara högst hälften av det antal 
platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari 
månad valåret och Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet. 

Kompletterande bestämmelser om hur ersättare utses finns i 14 kap. 16 § och 17 § 
vallagen. 

Ärendets tidigare behandling 

Valnämnden föreslår 2021-11-04, § 4, kommunfullmäktige besluta att antalet 
ersättare ska utgöra hälften av det antal platser som varje parti får i 
kommunfullmäktige. 

Christer Welinder (S), Sverigedemokraternas ledamöter och Karl-Axel Axelsson (C) 
yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner ordförandeförslaget bifallet. 

Sänt till: 
Länsstyrelsen i Skåne 

Kommunstyrelsen 

Josleriog~ N Utdraget bestyrkes 
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Samverkan om räddningstjänst mellan Hässleholms 
kommun och Perstorp kommun 
Dnr: KLF 2021n20 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal om räddningstjänst mellan 
Hässleholms kommun och Perstorps kommun. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
samverkansavtalet med Perstorps kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsterna i Hässleholms kommun och Perstorps kommuner har sedan 
många år tillbaka haft en god samverkan. Det har funnits samverkansavtal i lite olika 
former sedan tidigt 1990-tal. Nuvarande avtal är likt detta avtal som nu föreslås. 
Skillnaden gäller ledning och förebyggande. 

En medarbetare kommer anställas i Hässleholms kommun och arbeta med 
förebyggande frågor och finansieras via detta avtal av Perstorps kommun. Ledning 
(räddningschef, förebyggande chef, operativ chef, biträdande operativ chef) 
kommer vara anställd i båda kommunerna, var av en tjänst kommer finansieras av 
Perstorps kommun. 

Förebyggande brandskydd innebär bland annat tillsynsverksamhet enligt lag om 
skydd mot olyckor, lag mot brandfarlig och explosiv vara samt gransknings av plan 
och byggärenden kopplat till brandskydd. 

Detta samverkansavtal avser att förtydliga en utökad samverkan mellan 
kommunerna inom räddningstjänstområdet från 2022 och framåt. 

Syfte och mål för att skapa en utökad samverkan mellan kommunerna är för att: 

• Möta framtida utmaningar starkare 

• Skapa utrymme för operativ och förebyggande utveckling / kvalitetssäkring 

• Öka redundans och uthållighet 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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• Bli en mer attraktiv arbetsgivare för kompetens försörjning 

• Minska den negativa kostnadsutvecklingen 

• Stordriftsfördelar vid inköp av materiel, fordon och teknisk utrustning 

Räddningschefema anser att alla dessa delar kan uppfyllas med samverkan och ett 
samverkansavtal mellan Hässleholms kommun och Perstorps kommun. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-11-10, § 124, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal om räddningstjänst mellan 
Hässleholms kommun och Perstorps kommun. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
samverkansavtalet med Perstorps kommun. 

Sänt till: 
Räddningschefen 
Diariet - avtal 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 210 

Fastställande av placering, funktioner och driftsform 
för nytt badhus 
Dnr: KLF 2021/748 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Funktionsprogram för nytt badhus enligt föreliggande förslag fastställs 
under förutsättning att funktionerna ryms inom avsatt budget. I annat fall 
ska Styrgrupp Badhus återkomma med reviderat förslag som ryms inom 
budget. 

2. Placering av badhuset fastställs enligt föreliggande förslag. 

3. Badanläggningen ska byggas och drivas i kommunal regi. Eventuell ändring 
av driftsform får behandlas efter fårdigställandet av badanläggningen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Den 7 juni 2021, § 160, beslutade kommunfullmäktige bland annat att ett nytt 
badhus placeras inom Österås idrottsområde, att uppdra åt kommunstyrelsen att 
utforma innehåll, placering inom Österåsområdet, funktioner och driftsform med 
utgångspunkt i alternativen till funktions beskrivning och i samråd med kultur- och 
fritidsnämnden samt att uppdra till kommunstyrelsen att utse en styrgrupp 
bestående av tre representanter från vardera kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden och tekniska nämnden. 

Den av kommunstyrelsen utsedda styrgruppen för badhuset har nu fastställt förslag 
till funktionsprogram och placering inom Ö steråsområdet. Funktionsprogrammet 
innehåller en beskrivning av funktioner och kvadratmeteryta och ligger till grund för 
upphandling i nästa skede. Placeringen inom området utgår från masterplan Österås 
(2011) , men har av styrgruppen placerats närmare Hövdingegatan. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Styrgruppen beslutade den 19 augusti 2021 att badanläggningen ska byggas och 
drivas i kommunal regi. Eventuell ändring av driftsform får behandlas efter 
fårdigställandet av badanläggningen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-11-10, § 125, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Funktionsprogram för nytt badhus enligt föreliggande förslag fastställs 
under förutsättning att funktionerna ryms inom avsatt budget. I annat fall 
ska Styrgrupp Badhus återkomma med reviderat förslag som ryms inom 
budget. 

2. Placering av badhuset fastställs enligt föreliggande förslag. 

3. Badanläggningen ska byggas och drivas i kommunal regi. Eventuell ändring 
av driftsform får behandlas efter fårdigställandet av badanläggningen. 

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

Sänt till: 
Styrgrupp Badhus 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

30 (50) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

§ 211 

Utökat äskande till investeringsbudgeten 2021 från 
socialnämnden 
Dnr: KLF 2021/624 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Socialnämndens investeringsbudget tillförs 1,0 miljon kronor under 2021 
för att täcka ett utökat investerings behov avseende larmsystem, belysning 
och persienner. 

2. Investeringsutgiften på 1,0 miljon kronor finansieras genom att 1,0 miljon 
kronor omdisponeras år 2021 från investeringsprojekt Grönängsskolan till 
socialnämndens investeringsbudget. Investeringen ska vara anslagstyp 2. 

3. För investeringsprojekt Grönängsskolan ska 1,0 miljon kronor arbetas in i 
tekniska nämndens investeringsbudget 2022 i samband med över- och 
underskottshanteringen. Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens investeringsbudget uppgår 2021 till 500 000 kronor. Denna budget 
omfattar larmsystem (400 000 kronor) och möbler (100 000 kronor) till den nya 
lokalen Kv. Kornet. Socialnämnden noterade tidigt på året att det fanns ett utökat 
investeringsbehov och beslutade den 16 februari 2021, § 8, att lämna in ett äskande 
om 1,0 mnkr i u tökad investeringsbudget, men tyvärr skickades det aldrig vidare till 
kommunstyrelsen. Socialnämnden har nu lämnat in sitt äskande. Enligt 
socialnämndens beslut omfattade det utökade behovet budget för larmsystem i 
befintliga lokaler på Tingshusgatan (400 000 kronor) samt belysning (190 000 
kronor), persienner (140 0000 kronor) och film på fönster (200 000 kronor) och 
ytterligare inventarier (70 000 kronor) i den nya lokalen Kv. Kornet. Dessa inköp är, 
enligt beslutet, investeringar som behövs för att uppnå en god arbetsmiljö och 
säkerhet i verksamheten. Socialnämnden har den 1 oktober skickat in en ny 
sammanställning över investerings behovet (bilaga 5) med samma slutsumma som i 

Kommunstyrelsen 
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beslutet i socialnämnden den 16 februari men med en delvis förändrad fördelning 
mellan inköpspostema. 

Sammanfattande bedömning 

Socialnämnden påtalade tidigt det utökade behovet av investeringsbudget. Tyvärr 
skickades inte ärendet vidare till kommunstyrelsen direkt efter beslutet i 
socialnämnden. Investeringarna behövs för att garantera en god säkerhet och 
arbetsmiljö i verksamheten. Ekonomiavdelningen föreslår att socialnämnden 
tilldelas utökad investeringsbudget om 1,0 mnkr och att beslut fattas enligt 
ovanstående beslutspunkter. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-11-10, § 126, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Socialnämndens investeringsbudget tillförs 1,0 miljon kronor under 2021 
för att täcka ett utökat investeringsbehov avseende larmsystem, belysning 
och persienner. 

2. Investeringsutgiften på 1,0 miljon kronor finansieras genom att 1,0 miljon 
kronor omdisponeras år 2021 från investeringsprojekt Grönängsskolan till 
socialnämndens investeringsbudget. Investeringen ska vara anslagstyp 2. 

För investeringsprojekt Grönängsskolan ska 1,0 miljon kronor arbetas in i tekniska 
nämndens investeringsbudget 2022 i samband med över- och 
underskottshanteringen. Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Sänt till: 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen, kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 212 

Revidering av finanspolicy 
Dnr: KLF 2021n35 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade förslaget till 
finanspolicy från och med 2022-01-01. 

Beskrivning av ärendet 

En översyn har gjorts av gällande finanspolicy och vissa smärre förtydliganden och 
förenklingar har gjorts. Inga förändringar berör bolagens hantering. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-11-10, § 127, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget till finanspolicy från 
och med 2022-01-01. 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
HIBAB 
HMAB 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 213 

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2021 
Dnr: KLF 2021/802 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Förvaltningarnas månadsuppföljning och helårsprognos per den 31 oktober 
2021 godkänns. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder som har underskott att vidta 
åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 
2021. 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. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat för 2021 på 136,8 mnkr. Jämfört 
med budget visar prognosen ett överskott på 147,8 mnkr. Arets 
investeringsverksamhet beräknas uppgå till 466,7 mnkr vilket är 234,9 mnkr lägre än 
budget och en genomförandegrad på cirka 67 procent. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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Åtgärdsplaner efter delårsrapport för en budget i 
balans 2021 
Dnr: KLF 2021/805 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner arbetsmarknadsnämndens, barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens rapportering om tidigare beslutade 
åtgärdsplaner för en budget i balans 2021 såsom gällande åtgärdsplaner efter 
delårsrapporten 2021. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraternas ledamöter och 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 lämna in fem ekonomiska uppföljningar. Dessa är månadsuppföljningar 
per siste februari, april och oktober, delårsrapport per 31 augusti samt 
årsredovisning. 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. 

Omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden undantas kravet att hålla den av 
kommunfullmäktige beslutade budgeten 2021 för den del av underskottet som är 
förknippat med merkostnader eller uteblivna intäkter m ed anledning av 
coronapandemin. 

Tekniska nämnden, arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden uppmanades att lämna in åtgärdsplaner för prognosticerade 
underskott per den 30 april. Kommunstyrelsen beslutade att inte godkänna 
inlämnade åtgärdsplaner (11 augusti 2021, § 131). De aktuella nämnderna lämnade 
in reviderade åtgärdsplaner som behandlades på kommunstyrelsen den 29 
september. Kommunstyrelsen beslutade att lägga de reviderade åtgärdsplanerna från 
uppföljningen per den 30 april till handlingarna (29 september 2021, § 171 ). 
Nämnderna uppmanades samtidigt att fortsätta arbetet att med att vidta åtgärder för 
att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2021. I beslutet 

Kommunstyrelsen 
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framhölls att negativa budgetavvikelser i nämnderna följs upp vidare vid 
behandlingen av åtgärdsplaner som inlämnas efter delårsrapporten per den 31 
augusti. 

De aktuella nämnderna har inte lämnat in nya åtgärdsplaner efter delårsrapporten. 
Ekonomiavdelningen har varit i kontakt med arbetsmarknads förvaltningen, 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen och fått en lägesrapport 
om arbetet med åtgärdsplanerna. Tekniska nämnden som rapporterade underskott 
efter delårsrapporten prognosticerar efter oktober en budget i balans och 
ekonomiavdelningen bedömer att det inte längre är motiverat att upprätta en 
åtgärdsplan. 

Samtliga berörda nämnder hänvisar till att de arbetar med den åtgärdsplan som 
senast beslutades av kommunstyrelsen. Förhållandena har inte ändrats nämnvärt 
sedan den förra åtgärdsplanen upprättades enligt nämnderna. Ekonomiavdelningen 
bedömer att motiveringen är rimlig och föreslår att nämndernas lägesrapportering 
godkänns. Tidsintervallen är relativt korta mellan uppföljningarna ur perspektivet att 
genomföra omfattande besparingar. Ekonomiavdelningen bedömer samtidigt att 
tidplanen för åtgärdsplanerna bidrar till att skapa förutsättningar för en pågående 
dialog mellan nämnderna och kommunledningen i ekonomirelaterade frågor. 

Sammanfattande bedömning 

Ekonomiavdelningen föreslår att nämndernas rapportering godkänns såsom 
gällande åtgärdsplaner efter delårsrapporten 2021 enligt beslutspunkten ovan. 

Sänt till: 
Berörda nämnder/ förvaltningar 

Kommunstyrelsen 

J"'teriog ~ ~ Utdraget bestyrkes 
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§ 215 

Revisionsrapport - Granskning av ägardialogen och 
ägarstyrningen 
Dnr: KLF 2020/304 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till svar på 
revisionens iakttagelser avseende granskning av ägardialogen och ägarstyrningen i 
Hässleholms kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige följande beslut: 

Revisionsrapporten samt kommunstyrelsens, HIBAB:s, HMAB:s och Hässlehem 
AB:s svar läggs till handlingarna. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda lekmannarevisorerna i Hässleholms 
kommun gjort en granskning av ägardialogen och ägarstyrningen. Syftet har varit att 
bedöma huruvida ägardialogen och ägarstyrningen är ändamålsenlig. 

Det är revisionens bedömning att ägardialogen och därmed ägarstyrningen är 
bristfällig, då den i viktiga avseende saknar tillit mellan parterna. Det räcker inte 
med att ägardialogerna genomförs enligt policyn, om inte aktuella frågor eller 
parternas skilda förutsättningar beaktas på ett respektfullt sätt. Istället för enbart 
informationsdelning, måste dialogen syfta till att förankra förändringar, utmaningar 
och lösningar till koncernens bästa. 

Revisionen vill särskilt peka på tre områden som enligt den behöver utvecklas. För 
det första behöver dagens förankrings- eller informationsprocess ske på ett formellt 
sätt mellan kommunstyrelsen (ägarrepresentanten) och bolagsstyrelserna. Det räcker 
inte att enbart använda politiska forum som ordförandemöten för diskussion kring 
och styrning av bolagen. Förfarandet leder inte till tillräcklig delaktighet från 
bolagsstyrelsernas sida. För det andra måste tillräcklig kompetens finnas på 
ägarsidan för att möjliggöra en konstruktiv dialog med bolagen om ekonomiska och 

Kommunstyrelsen 
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inte minst finansiella frågor. Det är vår bedömning att återupprättande av tilliten 
måste ske utifrån de ekonomiska och legala förutsättningar som respektive bolag 
måste agera efter. Frågan är inte minst viktig för kommunen som har svaga 
ekonomiska resultat och en hög investeringsnivå. Bolagens och kommunens 
investeringar behöver hanteras tillsammans för att kommunkoncernen ska använda 
sitt låneutrymme så effektivt som möjligt. För det tredje krävs att begreppet 
koncernnytta definieras och ges ett innehåll, vilket förutsätter att ovanstående 
iakttagelser hanteras. Ansvaret för att åtgärda brister i dialogen faller tungt på ägaren 
och därmed kommunstyrelsens arbetsutskott som i praktiken driver ägarfrågor. 
Kommunstyrelsen som helhet har också ett omfattande ansvar utifrån sitt åliggande 
om uppsiktsplikt över bolagen. - Revisionen ställer sig bakom de rekommendationer 
som redovisas i rapporten. 

I rapporten lämnas följande rekommendationer. 

► se över formerna för dialogen för att få en mer fungerande dialog och 
samarbetsyta framför allt vad gäller dialogen mellan bolagen och kommunens 
ekonomifunktion, 

► tillsammans definiera begreppet koncernnytta och ge det ett innehåll, samt 

► enskilt eller tillsammans genomföra en analys av bolagens syfte, mål och roll 
förhållande till varandras uppdrag. 

Hässlehem AB, Hässleholm Miljö AB och Hässleholms Industribyggnads AB har 
yttrat sig över granskningsrapporten. 

Förslag till svar 

Revisionen har efterfrågat kommunstyrelsens svar på rekommendationerna i 
rapporten. Kommunledningsförvaltningen föreslår följande svar. 

Kommunens regler om ägardialog finns i punkt 6 i "Policy för Hässleholms 
kommuns aktiebolag". Där stadgas följande. 

Vid två tillfallen per år ska kommunstyrelsens arbetsutskott kalla till sammanträde 
med presidium och VD i kommunens bolag i syfte att genomföra ägardialog med 
följande innehåll. 
1. Utmaningar 
2. Samordningsfrågor i kommunkoncernen 
3. Framtida frågor av principiell betydelse eller annan större vikt 

Kommunstyrelsen 
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4. Verksamhetsuppföljning 
5. Ekonomi 
6. Personalförsörjning 
Punkt 1-3 ska prioriteras vid ägardialogen. 

Kommunalråden, kommundirektören, ekonomichefen och verksamhetsutvecklaren 
på ekonomiavdelningen har tillsammans inlett ett arbete för att utveckla för att se 
över formerna för dialogen mellan kommunen och bolagen. I gruppen har man 
skissat på möjliga förbättringar av dialogen, till exempel i följande avseenden. 

Dialogmöten kan med fördel hållas på plats hos respektive bolag istället för i 
Stadshuset, vilket också är ett önskemål från bolagens sida. Ägaren kan på så sätt få 
en bredare bild av bolagets verksamhet. 

Dialogmötena bör från ägarens sida föregås av beredningsmöte för att komma fram 
till vilka frågor som ägaren vill fokusera på vid dialogen. 

D et som avhandlas vid dialogmötena bör dokumenteras och redovisas för 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt mot bolagen och 
därigenom ett intresse av att få erfara hur dialogmötena har avlöpt. 

Av svaren från bolagen på granskningsrapporten framgår att två gemensamma 
synpunkter är dels att koncernnyttan måste definieras och att det vore bra om det 
fanns ytterligare kompetens i kommunen när det gäller ekonomi specifikt för 
aktiebolag. 

Självklart måste det hela tiden finnas en diskussion om koncernnyttan. Bolagen 
finns ju till för att utföra uppgifter som ska vara till nytta för 
kommunmedlemmarna. Däremot är det nog svårt att kortfattat, en gång för alla och 
för varje situation hitta en definition av begreppet. En kommun och ett aktiebolag, 
ehuru ägt av kommunen, är till sin natur olika som juridiska personer och bedriver 
sin verksamhet under olika lagstiftningar. 

Kommunstyrelsen delar uppfattningen att det kan finnas anledning att komplettera 
kompetensen inom kommunen när det gäller ekonomi specifikt för aktiebolag. På 
så sätt skulle dialogen mellan bolagen och kommunens ekonomiavdelning måhända 
kunna förstärkas. I förslaget till budget och flerårsplan från budgetberedningens 
förslag föreslås därför ett tillägg till plan med 675 000 kr för år 2022 och ytterligare 
225 000 kr för år 2023 och 2024 avseende ekonomikompetens med inriktning mot 
bolagsekonomi. 

Kommunstyrelsen 
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Vad gäller revisionens åsikt att dagens förankrings- eller informationsprocess 
behöver ske på ett formellt sätt mellan kommunstyrelsen (ägarrepresentanten) och 
bolagsstyrelserna ställer sig kommunstyrelsen frågande. Det finns redan i 
ovannämnda bolagspolicy bestämt att ägardialog ska äga rum, hur o fta och vilka 
som ska vara med. Kommunstyrelsen kan inte finna något behov av ytterligare 
formalisering av ägardialogen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-10, § 128, kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till svar på 
revisionens iakttagelser avseende granskning av ägardialogen och 
ägarstyrningen i Hässleholms kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därtill kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

2. Revisionsrapporten samt kommunstyrelsens, HIBAB:s, HMAB:s och 
Hässlehem AB:s svar läggs till handlingarna. 

Sänt till: 
Revisionen 
HIBAB 
H MAB 
Hässlehem AB 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 216 

Strategisk lokalförsörjning, organisationsförändring 
Dnr: KLF 2021/700 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. En överföring sker vid årsskiftet 2021-2022 av de tre tjänster med 
tillhörande arbetsuppgifter som finns vid kommunledningsförvaltningens 
ekonomiavdelning med ansvar för strategisk lokalförsörjning. Tjänsterna 
placeras från och med 2022-01-01 organisatoriskt på tekniska förvaltningen. 

2. Budgetmedel 2022 omdisponeras för kostnaderna för tjänsterna inklusive 
utredningsmedel som uppgår till 2,8 miljoner kronor från 
kommunstyrelsens driftbudget till tekniska nämndens driftbudget. 

3. Det budgeterade beloppet på kommunstyrelsens driftbudget i plan 2022 på 
0,4 miljoner kronor avseende lokalsamordnare och fastighetsekonom tillförs 
tekniska nämndens driftbudget 2022. 

4. Beslutspunkt 2-3 arbetas in i Strategisk plan med budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024. 

5. En styrgrupp bildas för strategiska lokalförsörjningsfrågor bestående av 
arbetsutskotten i kommunstyrelsen och tekniska nämnden, förvaltningschef 
och fastighetschef på tekniska förvaltningen samt därutöver berörda 
tjänstepersoner. 

6. Kostnader som kan uppstå för deltagande i styrgruppen för strategiska 
lokalförsörjningsfrågor ska belasta respektive förvaltning, nämnd eller 
styrelse. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Den organisatoriska tillhörigheten för de tjänstepersoner som arbetar med strategisk 
lokalförsörjning har under en tid diskuterats politiskt. Den strategiska 
lokalförsöjningsenheten är sedan 2019 placerad på ekonomiavdelningen under 
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kommunstyrelsen och den alternativa placeringen som diskuteras är att 
lokalförsörjningsenheten ska placeras på tekniska förvaltningen under tekniska 
nämndens ansvarsområde. 2021-10-13 fick undertecknad i uppdrag att föreslå 
kommunstyrelsen att ansvaret för den strategiska lokalförsörjningen ska flyttas från 
kommunstyrelsens ansvarsområde till tekniska nämndens ansvarsområde. 

Pågående utredningar och ärenden som idag handläggs på ekonomiavdelningen 
avseende strategiska lokalförsörjningsfrågor föreslås vid årsskiftet 2021-2022 
överföras till tekniska förvaltningen. För att utveckla det strategiska 
lokalförsörjningsarbetet ytterligare föreslås att en styrgrupp bildas bestående av 
kommunstyrelsens och tekniska nämndens arbetsutskott, förvaltningschef och 
fastighetschef på tekniska förvaltningen samt därutöver berörda tjänstepersoner. 
Kostnader som kan uppstå för deltagande i styrgruppen för strategiska 
lokalförsörjningsfrågor ska belasta respektive förvaltning, nämnd eller styrelse 

Förslag till beslut är att en överföring av tre tjänster ska ske vid årsskiftet 2021-2022 
från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. Överföringen av berörda tjänster har 
varit uppe för facklig information 2021 -10-14 och facklig samverkan är planerad till 
2021-10-29. Konsekvensanalys har genomförts 2021-10-25. Budgeterade medel 
inklusive utredningsmedel motsvarande 2,8 miljoner kronor föreslås att 
omdisponeras från kommunstyrelsens driftbudget till tekniska nämndens 
driftbudget. I liggande plan för 2022 i Strategisk plan med budget 2021-2023 finns 
budgeterat 0,4 miljoner kronor för lokalsamordnare och fastighetsekonom. Dessa 
medel föreslås tillföras tekniska nämnden 2022, vilket innebär att det totala beloppet 
som tillförs tekniska nämnden uppgår till 3,2 miljoner kronor. Beloppet omfattar 
lönekostnader inklusive PO-pålägg för tre tjänster (fastighetsstrateg, 
fastighetsekonom, lokalsamordnare) inklusive vissa mindre kringkostnader till 
exempel datorhyra, kompetensutveckling, förbrukningsmaterial för totalt 2,4 mnkr. 
Därtill innefattar 0,8 mnkr utredningsmedel. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-11-10, § 131, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. En överföring sker vid årsskiftet 2021-2022 av de tre tjänster med 
tillhörande arbetsuppgifter som finns vid kommunledningsförvaltningens 
ekonomiavdelning med ansvar för strategisk lokalförsörjning. Tjänsterna 
placeras från och med 2022-01-01 organisatoriskt på tekniska förvaltningen. 

2. Budgetmedel 2022 omdisponeras för kostnaderna för tjänsterna inklusive 
utredningsmedel som uppgår till 2,8 miljoner kronor från 
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kommunstyrelsens driftbudget till tekniska nämndens driftbudget. 

3. Det budgeterade beloppet på kommunstyrelsens driftbudget i plan 2022 på 
0,4 miljoner kronor avseende lokalsamordnare och fastighetsekonom tillförs 
tekniska nämndens driftbudget 2022. 

4. Beslutspunkt 2-3 arbetas in i Strategisk plan med budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024. 

5. En styrgrupp bildas för strategiska lokalförsörjningsfrågor bestående av 
arbetsutskotten i kommunstyrelsen och tekniska nämnden, förvaltningschef 
och fastighetschef på tekniska förvaltningen samt därutöver berörda 
tjänstepersoner. 

6. Kostnader som kan uppstå för deltagande i styrgruppen för strategiska 
lokalförsörjningsfrågor ska belasta respektiveförvaltning, nämnd eller 
styrelse. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kommunlednings förvaltningen, ekonomiavdelningen 
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Nyteckning av lokalhyresavtal på Norra Station 
Dnr: KLF 2021/722 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut 

1. Hässleholms kommun ingår lokalhyresavtal inklusive bilagor enligt 
föreliggande förslag. 

2. Ordföranden i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna för avtalets 
ingående nödvändiga handlingar. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sammanträde den 19 oktober 2021, § 85, att 
föreslå kommunfullmäktige att ingå föreliggande lokalhyresavtal med Kunskaps
porten Hässleholm AB (556453-6059). 

Av utredningen i ärendet framgår följande. Tekniska förvaltningens hyresförvaltare 
har förhandlat fram ett nytt hyresavtal med Kunskapsporten Hässleholm AB efter 
samråd med verksamheterna Komvux och Y rkeshögskolan Syd. Verksamheterna 
avträder lokalytor motsvarande 816 kvm från 3 049 kvm till 2 233 kvm på Norra 
Station hus M8&M10. Det innebär att verksamheterna minskar hyreskostnaderna 
från dagens cirka 6 071 700 kronor/år till 4 430 000 kronor/år från och med 2022-
01-01. I hyresavtalet regleras att kommunens IT-avdelning ska ha rätt att bygga upp 
och administrera en IT-infrastruktur i lokalerna. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att avtalet kan ingås. Innan undertecknan
det ska dock förteckningen med bilagor i hyreskontraktet kompletteras med uppgift 
om "Överenskommelse mellan Hässleholms kommuns IT-avdelning och Kun
skapsporten Hässleholm AB", som ska utgöra bilaga 7. Vidare ska numreringen av 
vissa av övriga bilagor justeras så att de stämmer med förteckningen i 
hyreskontraktet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021 -11-10, § 132, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunstyrelsen 

Josteriog ~ -ttl Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -11-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

1. Hässleholms kommun ingår lokalhyresavtal inklusive bilagor enligt 
föreliggande förslag. 

2. Ordföranden i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna för avtalets 
ingående nödvändiga handlingar. 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 218 

Motion om att inrätta lokalt fastighetsansvar 
Dnr: KLF 2021/462 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen på så sätt att 
tekniska nämnden senast sex månader efter att motionen har behandlats i 
kommunfullmäktige för kommunstyrelsen ska redovisa en sådan utredning som 
efterfrågas i motionen. 

Yrkande 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Anders Edwall (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han anför 
följande. 

I samband med avvecklingen av det kommunala bolaget HTAB så var 
Centerpartiets förhoppning att drift och skötsel av fastigheterna skulle bli billigare, 
bättre och effektivare. Tyvärr så fungerar det inte utanför Hässleholms tätort och 
det största problemet som Centerpartiet upplever är bristen på ansvar. Dagligen kan 
man se "lämmeltåget" med bilar och utrustning till och från Garnisonen i 
Hässleholm där samtliga fastighetstekniker, vaktmästare, parkarbetare m.fl. utgår 
ifrån. Teoretiskt på pappret borde det vara så att oavsett fastighets tekniker ska man 
kunna sköta och underhålla vilken byggnad som helst. Så är självklart inte 
verkligheten, alla byggnader har sina egna egenheter och fix och trix som behövs för 
att de ska fungera optimalt. När personalen åker över hela kommunen så innebär 
det också att ingen känner sig ansvarig för just hantverks gården i Hästveda eller för 
grundskolan i Tyringe. Det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med 
problemen som finns är att anställda exempelvis fastighetstekniker blir ansvariga för 
specifika byggnader inom ett område. Där grupper skapas inom tekniska enheten 
med fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, parkarbetare osv där de gemensamt 
sköter sina tilldelade byggnader. De olika verksamheterna behöver vid felanmälan 
inte återupprepa problem som uppstår i byggnaderna, utan problemen kan avhjälpas 
genom "Single-point-of-contact". Även fastighetsförvaltarna bör tilldelas specifika 
byggnader där de som tjänstemän har ansvar för sina specifika byggnader. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Nyckeln i en effektiv fastighetsförvaltning i Hässleholms kommun är att anställda 
både får, känner och tar ansvar för fastighetsdriften av sina fastigheter! 

Med stöd av det sålunda anförda yrkar motionären att "berörd nämnd" ges i 
uppdrag att utreda följande. 

• En SWOT-analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala 
"fastighets kontor" samt organisation enligt motionens intentioner. 

• Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 

• Miljöbesparing i form av minskade transporter. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 30 
september 2021, § 87, beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-11 -10, § 133, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Motionen bifalles på så sätt att tekniska nämnden senast sex månader efter att 
motionen har behandlats i kommunfullmäktige för kommunstyrelsen ska redovisa 
en sådan utredning som efterfrågas i motionen. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Josteriog !J ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 219 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Motion om kostnadsfria halkskydd/broddar 
Dnr: KLF 2021/183 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas. 

Reservationer 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (Iill), Agneta O lsson E nochsson 
(L) och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (Iill), Agneta Olsson Enochsson (L) och 
Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

Ulf Berggren (SD), Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Karin Axelssons förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Ulf Berggren med 
fleras förslag röstar ja. Den som vill bifalla Karin Axelsson med fleras förslag röstar 
neJ. 

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT / TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV -
STÅR 

Karin Axelsson (!'vi) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD), 1 :c vice o rdförande X 

UlfBerggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Björn Widmark (rv) 

Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande 

Joachim Fors (S) 

I rcnc Nilsson (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars Johnsson (M), O rdförande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 5 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) har väckt en mo tion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
följande. 

1) A tt Hässleholms kommun delar ut kostnadsfria broddar/ halkskydd som kan 
sättas på skor, åt pensionärer och funktionsnedsatta. Detta för att minska ben- och 
armbrott. 

2) Att berörd förvaltning får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi praktiskt 
genomför hur och var kommuninvånare kan hämta eller hur vi kan tillhandahålla 
broddar/ halkskydd till kommuninvånarna. 

Som grund för yrkandena anför motionären följande. När vintern infinner sig blir vi 
alla överraskade, halkan på gator, vägar och trottoarer är oftast det som kan vara ett 
stort problem för oss kommuninvånare. För att spara pengar och lidande samt för 
att minska arbetsbelastningen på personal inom sjukvården. Men också för att 
minska samhällskostnader. 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden som vid sammanträde den 7 
september, § 48, beslutat föreslå att motionen bifalles. 

Bedömning 

I förvaltningens tjänsteskrivelse anförs att det får anses vara den enskildes eget 
ansvar att vid behov införskaffa halkskydd/ broddar. 
Kommunledningsförvaltningen delar denna uppfattning och anser inte att en sådan 
uppgift ska åläggas omsorgsnämnden. Motionen bör därför avslås. 

Kommunstyrelsen 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-11-10, § 134, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska bifallas. 

Lars Johnsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

Hanna Nilsson (SD) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheim med fleras 
förslag och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut röstar ja, den som vill bifalla Lena Wallentheim med fleras förslag röstar nej". 

1 ja-röst och 2 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: 
Lars J ohnsson 

Följande röstar nej: 
Hanna Nilsson 
Lena Wallentheim 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed beslutat att bifalla Lena Wallentheim 
med fleras förslag. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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