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Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
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Signatur 

Kommunstyrelsen 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2022-03-02 

2022-03-ÖC\ 

2022- o'!> · ;;,ö 

Kommunlednings förvaltningen 

.. ·:~ .. })-~ ·-·· ··· ···· ····· 
Louise Davidsson 
2022-

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 27 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 28 

Anmälan av delegationsbeslut § 29 

övriga anmälningar § 30 

Aterrapportering av uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för § 31 
brandskydd i kommunens samtliga särskilda boenden 

Aterrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för § 32 
installation av säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten 

Aterrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för § 33 
installation av kylsystem/kylaggregat i kommunens särskilda boenden 

Upphävande av handlingsplan till Hässleholms kommuns § 34 
integrationsstrategi 

Ny badbrygga till Björkvikens badplats § 35 

över- och underskottshantering 2022 § 36 

Lokalbehov för Familjens hus § 37 

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 § 38 

Riktlinjer för grafisk profil - uppdatering och komplettering § 39 

Granskning av exploaterings- och markanvisningsverksamheten § 40 

Redovisning av arbete med överflyttat ansvar för att främja och stödja § 41 
förutsättningar för friluftsliv 

Finansiering av kylanläggning § 42 

Kommunstyrelsen 

Joste,i,g s Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om läget med anledning av kriget 
i Ukraina. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar utifrån utdelat material. 

Kommunstyrelsen 

Josteciog ~ ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

RTJ 2022/1-1 
Räddningstjänsten - Delegations beslut enligt LSO och LBE samt utfört arbete 
avseende sotning och brandskyddskontroll december 2021. 

KLF 2021/904-1 
Kommunledningsförvaltningen - Kommundirektörens beslut om ledamot och 
suppleant till styrelsen i stiftelsen RUTH. 

KLF 2022/69-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegations beslut avseende anställningar 
utfärdade i januari 2022. 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16 
Personalutskottet 2022-01-21 

Kommunstyrelsen 

J,steriag dJ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 30 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2022-3 
Cliens kapitalförvaltning- Totalrapport per den 31 januari 2022. 

KLF 2022/88-1 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning har beslutat att avskriva 
ärendet detaljplan för Röinge 7:164. 

KLF 2021/344-7 
Kommunledningsförvaltningen - Redovisning av uppdrag gällande elektroniska 
underskrifter. 

Protokoll 
Styrgrupp Framtidens teknikutbildningar 2022-02-04 

Kommunstyrelsen 

Josteaog '6 N Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Återrapportering av uppdrag att ta fram 
beräkningsunderlag för brandskydd i kommunens 
samtliga särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1349 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de 
har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och 
som framgår nedan. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Underlåtelse att fullfölja kommunfullmäktiges beslut om att säkerställa brandskydd 
för kommunens äldreboende är allvarlig. En säker vård för våra äldre ska vara en 
självklarhet för alla i Hässleholm. Under coronapandemin blev det uppenbart att 
samhällets funktioner för de äldre är undermåliga. Vi borde ha lärt oss av detta. Vi 
ser fram emot ett skyndsamt genomförande av uppdraget för installation av 
fullständigt funktionellt brandskydd i kommunens särskilda boende." 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021 , § 100, följande. 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls. 

Kommunstyrelsen 

Joste,iog 6 ~ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga Prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Hässlehem AB inkom därefter med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022, § 16, följande. 

1. Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem AB om 
vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 
- Med formuleringen "som framgår nedan" avses det uppdrag som finns beskrivet 

ovan i denna skrivelse. 

Vidare anfördes följande under rubriken Beskrivning av ärendet. 

Den redovisning som lämnats i ärendet av Hässlehem AB föreslås läggas till 
handlingarna. 

Ovannämnda åtgärder avseende brandskydd har ännu inte kommit till stånd. Kom
munstyrelsen konstaterar att tekniska nämnden och omsorgsnämnden inte har gjort 
det som kommunfullmäktige beslutade om den 26 april 2021. De ska därför ges i 
uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans med 
Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av 
kommunfullmäktige. 

Härefter har från tekniska nämnden inkommit ett protokollsutdrag av vilket framgår 
att nämnden beslutat att teckna att teckna 15-åriga tilläggsavtal för brandskydds
åtgärder i äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. 

Omsorgsnämnden har inte avhörts. Således kan konstateras att någon sådan 
redovisning som efterfrågas i ovannämnda kommunstyrelsens beslut fortfarande 
inte har inkommit till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden 
ska därför tillsammans med Hässlehem AB anmodas att på kommunstyrelsens 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt att fullfölja 
ovannämnda uppdrag. 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 32 

Återrapportering av uppdrag att utreda 
förutsättningarna för installation av säkra lösningar 
för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten 
Dnr: KLF 2020/1348 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de 
har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och 
som framgår nedan. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig motivering 
enligt bilaga. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Försummelse att fullfölja kommunfullmäktiges beslut om utredning av 
laddinfrastruktur för omsorgens bilar är oroväckande. Klimatkrisen är kod red för 
mänskligheten. I veckan publicerades den andra delen av FNs vetenskapliga 
klimatpanel. Den påpekar att hälften av världens befolkning lever i områden som är 
mycket sårbara för klimatförändringarnas effekter. 

Kriget i Ukraina brett ut i förra veckan. Europas gemensamma säkerhetspolitik 
sattes på spel. Oljeberoendet måste brytas, nu mer än någonsin. Det är högt tid för 
Hässleholms kommun att bryta sitt beroende av fossila bränslen. 

Vi ser fram emot en skyndsamt genomförandet av kommunfullmäktiges uppdrag." 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Hässleholm.s 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 99, följande. 

1) Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
under 2021 installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten med början på Hemgården i Tyringe, Bokebergsgården och 
Högalidshemmet i Hässleholm samt därefter på Lyckåsa i Bjärnum, 
Skansenhemmet i Vittsjö, samt Solgården i Hästveda. 

2) Eventuell resultatpåverkan för kommunen beroende på installation av säkra 
lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten ska redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Hässlehem AB inkom därefter med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022, § 17, följande. 

1. Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem AB om 
vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 
- Med formuleringen "som framgår nedan" avses det uppdrag som finns beskrivet 

ovan i denna skrivelse. 

Vidare anfördes följande under rubriken Beskrivning av ärendet. 

Den redovisning som lämnats i ärendet av Hässlehem AB föreslås läggas till 
handlingarna. 

Några säkra lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten och 
har ännu inte kommit till stånd. Kommunstyrelsen konstaterar att tekniska 
nämnden och omsorgsnämnden inte har gjort det som kommunfullmäktige 
beslutade om den 26 april 2021. De ska därför ges i uppdrag att på kommunsty
relsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans med Hässlehem AB redovisa hur 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

hJ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige. 

Härefter har från tekniska nämnden inkommit ett protokollsutdrag av vilket framgår 
att nämnden beslutat att teckna femåriga tilläggsavtal gällande laddstolpar vid 
kommunens äldreboende förhyrda av Hässlehem AB. Tekniska nämnden har också 
inkommit med handling från Hässlehem AB, vilken redan tidigare av bolaget 
tillställts kommunledningsförvaltningen. 

Omsorgsnämnden har inte avhörts. 

Således kan konstateras att någon sådan redovisning som efterfrågas i ovannämnda 
kommunstyrelsens beslut fortfarande inte har inkommit till kommunstyrelsen. 
Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska därför tillsammans med Hässlehem 
AB anmodas att på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur 
de har för avsikt att fullfölja ovannämnda uppdrag. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Hässlehem AB 

Kommunstyrelsen 

Justering 

6 ~ 
Utdraget bestyrkes 

13 (40) 



-----t- - ---- -- --- - - - ·-- _ ~- 7 -M~d _ :--_- --=-----
- ----------- - it_ - ~;;;z---- . - -- . - -- - -



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Återrapportering av uppdrag att utreda 
förutsättningarna för installation av 
kylsystem/kylaggregat i kommunens särskilda 
boenden 
Dnr: KLF 2020/1350 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de 
har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och 
som framgår nedan. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Underlåtelse att fullfölja kommunfullmäktiges beslut om installation av kylsystem i 
kommunens särskilda boende är allvarlig. Klimatförändringen innebär fler 
värmeböljor i framtiden. Våra äldre förtjänar bättre. Vi ser fram emot en skyndsamt 
genomförandet av kommunfullmäktiges beslut." 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 101, följande. 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av Hässlehem AB så att det finns minst ett 
svalt utrymme för de boende att vistas i. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
komma överens om i vilken prioritetsordning som installation av kylsystem/kylag
gregat ska ske i berörda särskilda boenden. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp för 
kommunen på grund av installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens 
särskilda boenden ska redovisas från Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 
2022-01-31. 
4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att kontakta Kunskapsporten och Stenvalvet för 
att snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av dem så att det finns åtminstone ett svalt 
utrymme för de boende att vistas i. 

Hässlehem AB inkom därefter med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022, § 18, följande. 

1. Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem AB om 
vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 
- Med formuleringen "som framgår nedan" avses det uppdrag som finns beskrivet 

ovan i denna skrivelse. 

Vidare anfördes följande under rubriken Beskrivning av ärendet. 

Den redovisning som lämnats i ärendet av Hässlehem AB föreslås läggas till 
handlingarna. 

Ovannämnda åtgärder avseende installation av kylsystem/kylaggregat har ännu inte 
kommit till stånd. Kommunstyrelsen konstaterar att tekniska nämnden och 
omsorgsnämnden inte har gjort det som kommunfullmäktige beslutade om den 26 
april 2021. De ska därför ges i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 
2 mars 2022 tillsammans med Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att 
fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige. 

Härefter har från tekniska nämnden inkommit ett protokollsutdrag av vilket framgår 
att nämnden beslutat att teckna femåriga tilläggsavtal gällande solavskärmning för 
förbättrat inomhusklimat i äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. Tekniska 
nämnden har också inkommit med handling från Hässlehem AB, vilken redan 
tidigare av bolaget tillställts kommunledningsförvaltningen. 

Omsorgsnämnden har inte avhörts. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Således kan konstateras att någon sådan redovisning som efterfrågas i ovannämnda 
kommunstyrelsens beslut fortfarande inte har inkommit till kommunstyrelsen. Tek
niska nämnden och omsorgsnämnden ska därför tillsammans med Hässlehem AB 
anmodas att på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de 
har för avsikt att fullfölja ovannämnda uppdrag. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Hässlehem AB 

Kommunstyrelsen 

J,steriog r6 j1J Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Upphävande av handlingsplan till Hässleholms 
kommuns integrationsstrategi 
Dnr: KLF 2021/906 

Beslut 

Kommunstyrelsen upphäver "Handlingsplan till Hässleholms kommuns 
integrationsstrategi''. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsmarknadsnämnden har den 14 december 2021, § 110, beslutat att föreslå 
kommunstyrelsen att styrdokumentet "Handlingsplan till Hässleholms kommuns 
integrationsstrategi" upphävs. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har i samarbete med barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 
kommunledningsförvaltningen, genomfört en kartläggning av genomförandet av 
handlingsvägarna inom delmålen i integrationsstrategin. Av kartläggningen framgår 
att ett flertal av handlingsvägarna redan styrs enligt lag eller nationella respektive 
kommunala styrdokument. Resterande handlingsvägar är pågående arbete eller har 
blivit inaktuella på grund av organisationsförändringar. De bedömer därför att 
handlingsplanen bör upphävas och att integrationsstrategin istället bör följas upp 
årligen i samband med kommunens övergripande struktur för planering, 
uppföljning och kontroll. 

Kommunledningsförvaltningen ser ingen anledning att ifrågasätta 
arbetsmarknadsnämndens bedömning och föreslår därför att handlingsplanen 
upphävs. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-02-16, § 25, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen upphäver "Handlingsplan till Hässleholms kommuns 
integrationsstrategi". 

Kommunstyrelsen 
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§ 35 

Ny badbrygga till Björkvikens badplats 
Dnr: KLF 2021/754 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektören ges i uppdrag att med stöd från tekniska förvaltningen 
ta fram ett nyttjanderättsavtal mellan Hässleholms kommun och den 
förening som har valt att ta på sig projektägarskapet, Hässleholm 
Rotaryklubb, för den mark som behöver ianspråktas för uppförande av en 
ny badbrygga. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att sätta samman en projektgrupp 
bestående av berörda expert- och kompetensområden från berörda 
förvaltningar. Projektgruppen för en kontinuerlig dialog med den aktuella 
föreningen kring badbryggans utförande intill dess att det är dags för 
slutbesiktning. Det är föreningen som ansöker om erforderliga tillstånd och 
bygglov samt söker medel för investering och genomförande. 

3. Kultur- och fritidsförvaltningen ombeds inkomma med ett 
driftbudgetäskande till kommunstyrelsen för åren 2023 och framåt avseende 
eventuella kostnader för drift, tillsyn och underhåll. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslut och lämnar en skriftlig motivering 
enligt bilaga. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot avslag och finner liggande förslag 
till beslut bifallet. 

Kommunstyrelsen 
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kommun 

Kommunstyre/sen 

Beskrivning av ärendet 

Finjasjön är kommunens största sjö och ligger 5 kilometer söder om Hässleholms 
stad. Det finns flera möjliga placeringar för en badbrygga längs Finjasjöns stränder, 
men det är Björkvikens badplats som är den största och mest välbesökta badplatsen 
runt Finjasjön och det är också därför som en ny badbrygga planeras för just den 
badplatsen. Vidare kan Björkvikens badplats även sägas utgöra en samlingsplats för 
flera av de vandringsleder som finns i områdena kring Finjasjön och Hovdala slott. 
En ny brygga vid denna plats främjar området som turistattraktion och kan därmed 
också bli ett positivt inslag i kommunens samlade marknadsföring. 

Föreningen Hässleholm Rotaryklubb har anmält sitt intresse av att ta på sig 
projektägarskap och finansieringsansvar för uppförandet av badbryggan. Medel för 
genomförandet söks hos Sparbanksstiftelsen 1826 samt hos Allmänna arvsfonden 
samtidigt som ett erbjudande om sponsorskap kommer att gå ut till såväl 
privatpersoner som till näringslivet. 

Föreningen tänker sig en badbrygga enligt nedan: 
Längd cirka 170-220 meter från strandkanten 
bredd 3 meter 
höjd över reglerat sommarvattenstånd 2 meter 
en plattform på någonstans kring 70-80 kvadratmeter planeras längst ut på 
bryggan med en bred trappa ner till vattnet där vattendjupet är kring 3 meter 
100 meter från strandkanten skapas en tillgänglighetsanpassad nergång, en 
nergång i form av en ramp som leder ner i vattnet där vattendjupet är cirka 
90 centimeter 
en strandnära och bredare mötesplats med bänkar och bord planeras att 
byggas i bryggans första del. 

En badbrygga av detta slag räknas som anmälningspliktig vattenverksamhet och det 
är därför som en anmälan måste göras hos Länsstyrelsen. Vidare behöver en 
förfrågan om dispens avseende strandskyddet ställas till miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen. Dessa båda formaliaärenden sköts av den aktuella 
föreningen, Hässleholm Rotaryklubb, i samverkan med den hos kommunen 
sammansatta projektgruppen. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Förslaget bedöms inte ge några betydande konsekvenser för verksamhetens 
brukare, andra än de positiva konsekvenser som en badbrygga för med sig. 

Kommunstyrelsen 
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Björkvikens badplats är idag en mötesplats för många familjer och där finns även en 
lekplats för barnen. Utifrån barnperspektivet bidrar uppförandet av en ny badbrygga 
till att ytterligare förstärka och förbättra platsens friluftsmiljö. 

Miljökonsekvenser 

Erforderliga miljötillstånd behöver hanteras, bland annat vad gäller den 
anmälningsplikt som finns för dylika objekt som kan räknas som vattenverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Det av föreningen Hässleholm Rotaryklubb föreslagna byggsättet bedöms inte vara 
bygglovspliktigt. Bygglov krävs om bryggan ska användas för båtförtöjning och i de 
fall att bryggan byggs med tak. Föreningen Hässleholm Rotaryklubb kan dock välja 
att söka ett frivilligt bygglov för att försäkra sig om att allt går rätt till väga kring 
byggnationen och för att kvalitetssäkra densamma. Kostnader för eventuellt bygglov 
och för den strandskyddsdispens som behöver sökas hos miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen hanteras av föreningen Hässleholm Rotaryklubb. 

Föreningen kommer som projektägare att genomföra projektet med ideell 
arbetskraft och målet är full finansiering genom bidragsansökan och försäljning av 
plankor till privatpersoner och andra byggdelar till företag. Samtliga sponsorer 
kommer att få sitt namn ingraverat i respektive planka eller byggde!. Denna 
förpliktelse gäller i 10 år. Andra sponsorer välkomnas också. Alla sponsorer 
kommer att få ett omnämnande på en infotavla vid bryggan. 

Föreningen avser att överlåta till kommunen att, efter färdigställande och 
slutbesiktning, ansvara för driften av badbryggan under den tid om 10 år som ska 
löpa innan ett övertagande av badbryggan kan ske - ett övertagande som innebär att 
föreningen överlämnar även ägarskapet av bryggan till kommunen. Hässleholms 
kommuns egna ekonomiska konsekvenser handlar främst om de av kultur- och 
fritidsförvaltningens kalkylerade kostnaderna för drift, tillsyn och underhåll samt de 
eventuella investeringskostnader som kan komma att krävas i badbryggans absoluta 
närhet. Fastställande av kalkylerade kostnader kan göras först när det står klart hur 
badbryggan kommer att utformas. Det är dock ännu inte klarlagt vem som ska 
ansvara för driften. 

De återkommande åtgärder som kommer att krävas ur ett säkerhetsperspektiv 
gällande badbryggan kommer att behöva hanteras av kommunens räddningstjänst. 
Dessa åtgärder innefattar bland annat kontroller av vattendjup i syfte att förebygga 
dykolyckor samt regelbundna undersökningar under vattenytan och längs med 
bryggan för att säkerhetsställa att det inte finns något på sjöbotten som kan utgöra 

Kommunstyrelsen 
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fara för den som hoppar eller dyker från bryggan. Det ska vidare säkerställas att 
bryggans byggnadsmaterial är adekvat över tiden och att all livräddningsutrustning 
håller förväntad kvalitet. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kommundirektör 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 36 

Över- och underskottshantering 2022 
Dnr: KLF 2022/2 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Upprättat förslag till över- och underskotthantering 2022 antas med den 
ändringen att 8,312 miljoner kronor avseende renoveringen av Sösdala 
simhall förs över till 2022 i enlighet med tekniska nämndens förslag. 

2. Finansiering av -2,367 miljoner kronor sker genom att 1,227 miljoner 
kronor ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i 
samband med investeringar med anslagstyp 1 och 3,0 miljoner kronor från 
anslaget för överskotts- och underskottshantering. I övrigt föreslås 
justeringar på finansförvaltningen ske enligt uppställningen som finns i 
Beskrivning av ärende under rubriken Drift. 

3. Den ökade investeringsvolymen för 2022 på 174,2 miljoner kronor 
finansieras genom ökad upplåning. 

Reservationer 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson 
Enochsson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Magnus Åkeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet har åsikten att Tekniska nämnden skall få med sig överskottet till 
renovering av Sösdala simhall." 

Kommunstyrelsen 
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Lena Wallentheim (S) yrkar att på sidan 38 i budgetberedningens förslag till över
och underskottshantering ska 8 312 000 kronor avseende renovering av Sösdala 
simhall föras över till 2022 i enlighet med förvaltnings förslag. 

Hanna Nilsson (SD) och Lena Svensson (C) instämmer i Lena Wallentheims 
yrkande. 

Robin Gustavsson (KD), Stefan Larsson (M) och Agneta Olsson E nochsson (L) 
yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Omröstning 

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

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE 
JA NEJ 

AV-
ERSÄTTARE STÅR 

Stefan Larsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Henrik Backlund (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars Johnsson (M) X 

4 8 1 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Lena Wallentheims förslag. 

Kommunstyrelsen 
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Budgetberedningen har utifrån inlämnat förslag från nämnderna utarbetat ett förslag 
till över- och underskotthantering. Budgetberedningens förslag i detalj framgår i 
bifogad bilaga. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 37 

Lokalbehov för Familjens hus 
Dnr: KLF 2021/501 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Förslaget om att lokalisera Familjens hus i kommunens egenägda lokal, T4-
matsal i Hässleholm, godkänns. 

2. Avtalet med Region Skåne enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 godkänns och 
ordförande i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar. 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Familjens hus har funnits sedan februari 2006. Verksamheten bedrivs i samarbete 
med Regionen. Verksamheten innehåller mödravård, barnhälsovård, 
socialrådgivning samt en öppen förskola som navet i verksamheten. Då det är fritt 
hälsoval kan medborgarna lista sig där de vill och därmed har verksamheten vuxit ur 
sina lokaler, därav att man 2011 (Dnr 2011 / 4653 700) tillskrev socialnämnden om 
förslag till beslut, att tillskriva kommunstyrelsen om att hitta en ny lokal. Man 
redovisade även vid ärendet att en större lokal totalt sett skulle bli en merkostnad 
och att det precis som tidigare skulle fördelas utifrån varje verksamhetsbehov. 
Därefter har undertecknad fått följande information: 

"Det finns ett ärende från 2011, som handlar om lokaler till Familjens hus men där 
finns inget beslut från kommunstyrelsen. Det finns en kommentar i ärendet om att 
ärendet från och med 2015 tillhör tekniska förvaltningen. Från 2016 finns ett beslut 
i kommunstyrelsen att hänvisa frågan om lokalbehov för Familjens hus till tekniska 
förvaltningen". 

Arbetsprocess 
Lokalutredning är gjord i samarbete med Regionen, barn- och 
utbildningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen. Utredningsuppdraget till 
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tekniska förvaltningen har kommit via fastighetsstrategen som återrapporterar till 
den strategiska lokalförsörjningsgruppen. Det är sedan tekniska förvaltningen som 
tagit fram planskiss och gjort budgetbedömningen för investerings- och 
lokalkostnaderna. Tekniska förvaltningen bevakar och säger även upp befintligt 
hyresavtal i dialog med socialförvaltningen. 

Tekniska förvaltningen har för dialog med Regionen och tagit fram ett förslag på 
hyresavtal. Hyresavtalet är fardigförhandlat och underskrivet av Regionen enligt 
tjänsteskrivelsens bilaga 1. 

Kontakt mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har 
skett för att ge helhetsbilden av behovet av äskande utifrån verksamhetsinventarier. 
Skrivelse har gått på remiss för synpunkter/ förslag till ändringar till tjänstepersoner 
inom barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen/ ekonomiavdelning. Planerad fardigställande 
planeras till juni 2023. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Region Skåne 

Kommunstyrelsen 
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§ 38 

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
Dnr: KLF 2021/771 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2021 samt uppdrar åt tekniska nämnden att inkomma med sin redovisning till 
kommunstyrelsen senast april 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet är att högsta 
ledningen får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat under året samt på 
vilket sätt det behöver förbättras. 

Personalavdelningen meddelade i augusti 2021 samtliga förvaltningschefer att 
uppföljningen av årets arbetsmiljöarbete skulle redovisas till personalavdelningen 
senast den 30 november enligt fastställd rutin. 

Brister som observerats i verksamheterna har genererat i handlingsplaner med 
åtgärder inom respektive förvaltning. Uppföljningarna är behandlade i 
förvaltningssamverkan och nämnderna har beslutat att godkänna uppföljningen. 
Detta gäller samtliga förvaltningar utom tekniska, där uppföljningen inte gjorts för 
2021. 

Samtliga förvaltningar, förutom tekniska förvaltningen, har redovisat sin 
uppföljning till personalavdelningen med handlingsplaner. En sammanfattning av 
förvaltningarnas handlingsplaner redovisas i kommunens årsredovisning för 2021. 

Brister och åtgärder 

Av årets uppföljning framgår följande. 

Generellt visar uppföljningen att rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
efterföljs, dock med vissa brister och åtgärder som redovisas i respektive 
förvaltnings handlingsplan. Kommunövergripande kommer det att vidtas åtgärder 
enligt vad som beskrivs nedan. 

Bristande kunskaper förekommer inom områden som HLR/ första hjälpen, 
krisstöd och brandskydd. Möjligheten till digital brandskyddsutbildning ses för 
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närvarande över. Kommunen har nyligen tecknat avtal med företag som erbjuder 
utbildning inom området hot och våld och krisstöd. Utbildning i HLR kan 
förvaltningarna köpa via räddningstjänsten. 

Några förvaltningar anger att det finns brister i det systematiska 
brandskyddsarbetet. Räddningstjänsten erbjuder utbildning inom området, 
samtidigt pågår förberedelser för kommungemensam upphandling av digital 
brandskyddsutbildning för medarbetare. 

Aktuella förteckningar över gällande arbetsmiljölagstiftning för respektive 
förvaltning saknas eller är inte kända. Respektive förvaltning ser över sina 
förteckningar och gör dem kända. HR-enheten centralt för dialog med 
företagshälsovården om förtydliganden. 

Förvaltningarna är fortfarande i behov av fler skyddsombud. Det saknas 
skyddsombud inom flera skyddsområden. Det är de fackliga organisationerna som 
utser skyddsombud, men gemensamt tittar parterna på hur arbetsgivaren kan vara 
behjälplig i detta framöver. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2022-01-21, § 1, kommunstyrelsen att godkänna 
uppföljningen för de nämnder som inkommit med redovisningar av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2021. 

Personalutskottet uppmanar tekniska nämnden att inkomma med sin redovisning 
till personalutskottet senast mars 2022. 

Sänt till: 
Marie Söderqvist, Personalchef 
Rebecca Nordström, HR-specialist 
Tekniska nämnden 
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Riktlinjer för grafisk profil - uppdatering och 
komplettering 
Dnr: KLF 2022/47 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Ny version av "Riktlinjer för grafisk profil" antas. 

2. Kommunikationschefen ges mandat att fatta framtida beslut kring 
särprofilering av vissa kommunala verksamheter och projekt. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig motivering 
enligt bilaga. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslagsyrkandet och finner 
arbetsutskottets förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunikation är en grundläggande del av kommunens service till medborgarna. 
Med hjälp av proaktivt kommunikationsarbete kan vi sätta gemensamma mål, 
förverkliga beslut och utveckla våra verksamheter. Kommunikationspolicyn (KF 
2019) klargör ansvarsfördelning och anger viljeinriktning och ambitionsnivå. Under 
policyn finns det mer specifika riktlinjer. De som behandlar mediekontakter, sociala 
medier och kriskommunikation uppdaterades av kommunstyrelsen 2020. Nu har 
även riktlinjerna för kommunens grafiska profil setts över. 

Logotypen 
Vi har haft samma grafiska profil sedan 2010, då en större revidering gjordes och 
logotypen stiliserades. Logotypen är oförändrad i denna uppdatering. Alla våra 
verksamheter är en del av samma organisation, och vi har ett gemensamt 
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varumärke: Hässleholms kommun. Kommunens logotyp är vår gemensamma 
symbol, vilket kommunikationspolicyn slår fast. Kommunen ska alltid vara tydlig 
som avsändare och signalera identiteten i grafisk form, text och budskap. 

En utveckling av nuvarande profil 
Målet med det nya förslaget är ett mer modernt uttryck och en större tydlighet kring 
vilka regler som gäller. Det rör sig om en utveckling av de delar som finns i 
nuvarande profil och vissa kompletteringar. Det kommunikationsmaterial vi har 
idag kan på så vis fortfarande användas. Det är först när det är dags att byta ut 
gammalt eller göra nytt material som det nya uttrycket kommer att tillämpas. 

I den uppdaterade grafiska profilen står flexibilitet, funktionalitet och 
användarvänlighet i fokus. Den är tillåtande och gör det möjligt för olika 
verksamheter att profilera sig, utan att kommunens identitet går förlorad. 

Några av kompletteringarna är att delar från vapnets form har plockats ut för att 
användas som grafiska element, antalet designfärger har utökats och typsnittet 
Garamond byts ut mot Cambria, som fungerar bättre att läsa digitalt. 

Grafisk handbok som komplement till riktlinjerna 
Riktlinjerna är betydligt mer komprimerade och kortfattade i den omarbetade 
versionen. Här finns enbart övergripande regler för logotyp, färger, typografi, 
trycksaker och annonser. Riktlinjerna ska sedan kompletteras med en grafisk 
handbok med exempel på tillämpningar. Syftet är att på så sätt vägleda, inspirera 
och underlätta för verksamheterna att tolka riktlinjerna. Handboken ska vara ett 
funktionellt arbetsverktyg som kontinuerligt utvecklas och uppdateras av 
kommunikationsenheten på kommunledningsförvaltningen. 

Verksamheter med egen grafisk profil 
Kommunen har idag ett mindre antal särprofilerade verksamheter med egna 
logotyper och grafiska profiler; de kommunala bolagen samt Hässleholm Kulturhus, 
Hovdala naturområde, Hovdala slott, Europaforum Hässleholm, Hässleholms 
Gymnasium och Norra station. Det är viktigt att hålla nere antalet och sträva efter 
att vi är en kommun, en avsändare. Dels för att vara tydliga mot kommuninvånarna 
och andra mottagare om vad som är kommunala verksamheter, dels av ekonomiska 
skäl för att inte i onödan lägga pengar på att ta fram eget material och egna mallar. 

I undantagsfall kan det ändå vara motiverat med särprofilering eller egna symboler 
över kortare eller längre tid. För en större flexibilitet och snabbare beslutsgång 
föreslås att kommunikationschefen ges mandat att fatta framtida beslut kring 
särprofilering av kommunala verksamheter och projekt. 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-02-16, § 22, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Ny version av "Riktlinjer för grafisk profil" antas. 

2. Kommunikationschefen ges mandat att fatta framtida beslut kring 
särprofilering av vissa kommunala verksamheter och projekt. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
De kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Granskning av exploaterings- och 
markanvisningsverksamheten 
Dnr: KLF 2021/786 

Beslut 

Kommunstyrelsen yttrar sig till revisorerna enligt vad som framgår nedan med 
ändringen att inledningen i tredje stycket på sidan två i tjänsteskrivelsen ändras från 
"dock" till "under mandatperioden". 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga tekniska nämndens och 
kommunstyrelsens yttranden samt granskningsrapporten 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 revisorerna i Hässleholms kommun 
granskat tekniska nämndens arbete med exploatering och markanvisning. 
Granskningens syfte var att bedöma om tekniska nämnden säkerställt att 
exploateringsverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Det är den 
sammanfattande bedömningen av rapporten att tekniska nämnden brister i 
styrningen av exploatering och markanvisning. Mot bakgrund av att kommunen står 
inför behov av bebyggelsebar mark för bostäder, industri och handel anses det vara 
bekymmersamt att det saknas en effektiv och förutsägbar arbetsprocess. 

Tekniska nämnden har yttrat sig över rapporten. 

Vidare har revisorerna rekommenderat kommunstyrelsen att "Vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kommunens mark- och exploateringsverksamhet 
bedrivs systematiskt och effektivt i syfte att främja kommunens expansiva förmåga" 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig enligt 
följande över rekommendationen. 

Yttrande 
I granskningsrapporten anförs bland annat följande. Den politiska styrningen i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

kommunen som helhet är kontraproduktiv för kommunens förmåga att växa. Det 
framgår av granskningen att det råder oenighet kring vilka områden som projekt
och exploateringsenheten ska arbeta med på flera politiska plan. Oenigheten i och 
mellan kommunens politiska församlingar leder till långdragna och ineffektiva 
processer. Det saknas exempelvis tydliga prioriteringsordningar för vilka områden 
som mark- och exploateringsenheten ska arbeta med. Det framkommer att det 
inom tekniska nämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige finns en ambivalens 
kring vilka områden som mark- och exploateringsenheten ska arbeta med. Det 
framförs att frågor rörande mark- och exploatering är föremål för oenighet och 
långdragen politisk behandling. Avsaknaden av strategisk samsyn i och mellan dessa 
politiska församlingar beskrivs försvåra och fördröja beslut kring markanvisning 
och exploatering. 

En kommun är en politiskt styrd organisation. Bland de förtroendevalda finns olika 
uppfattningar i diverse frågor. Det kan även gälla nu aktuella frågor. Icke desto 
mindre kan kommunstyrelsen ha förståelse för revisorernas uppfattning att 
oenigheten mellan de politiska församlingarna har en negativ inverkan på 
beslutsprocessen gällande frågor om markanvisning och exploatering. 

Dock har initiativ tagits för att råda bot på de problem som omtalas i rapporten. 
Sålunda förekommer dialogmöten ("fredagsmöten") mellan presidierna i miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. På dessa möten 
medverkar även tjänstemän i form av respektive förvaltningschefer samt 
planchefen, exploateringschefen och tillväxtchefen. Frågor som diskuteras rör 
etableringar, exploatering och fastighetsförsäljningar. 

Vidare finns för avsikt att också konstituera en grupp av endast tjänstemän för att 
diskutera ovannämnda frågor. 

Ytterligare en grupp, benämnd etableringsgruppen, bestående av presidierna i 
tekniska nämnden och kommunstyrelsen samt tjänstemän från 
kommunlednings förvaltningens tillväxtgrupp träffas en gång/ månaden för att 
diskutera aktuella frågor. 

Mot bakgrund av det ovan anförda vill kommunstyrelsen hävda att åtgärder för att 
tillse att åtgärder har vidtagits för att kommunens mark- och exploateringsverk
samhet ska kunna bedrivas systematiskt och effektivt i syfte att främja kommunens 
expansiva förmåga. Beroende på hur dessa åtgärder faller ut kan det finnas 
anledning att framledes vidta ytterligare åtgärder. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-02-16, § 24, kommunstyrelsen att 
yttra sig till revisorerna enligt vad som framgår nedan med ändringen att 
inledningen i tredje stycket på sidan två i tjänsteskrivelsen ändras från "dock" till 
"under mandatperioden". 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därtill kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att lägga tekniska nämndens och kommunstyrelsens yttranden 
samt granskningsrapporten till handlingarna. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att inledningen i tredje stycket på sidan två i 
tjänsteskrivelsen ändras från "dock" till "under mandatperioden". 

Ordföranden ställer under proposition om man kan följa liggande förslag till beslut 
med den av Lena Wallentheim föreslagna ändringen och finner det bifallet. 

Sänt till: 
Revisorerna 

Kommunstyrelsen 
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Redovisning av arbete med överflyttat ansvar för att 
främja och stödja förutsättningar för friluftsliv 
Dnr: KLF 2021/934 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger med godkännande kultur- och fritidsnämndens 
redovisning till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, § 107, följande: 
1. Natur- och friluftsrådet inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen föreslås 
avvecklas i dess nuvarande form. 
2. Sammanhållande ansvar för att utveckla kommunens arbete med att främja och 
stödja förutsättningar för friluftsliv och därtill kopplad friluftsturism förs över till 
kultur- och fritidsförvaltningen från 2021-01-01. En koncernövergripande 
samverkansgruppering med fokus på samordning och kunskapsdelning vad gäller 
kommunens och koncernens uppdrag inom natur- och friluftsfrågor, vilken leds av 
kultur- och fritidsförvaltningen föreslås bildas. 
3. Budgeten från Natur- och friluftsrådet på 700 000 kronor inom miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden överförs till kultur- och fritidsnämnden. 
4. Kultur- och fritidsnämnden ska till kommunstyrelsen senast 2021-08-31 lämna 
redovisning om hur arbetet med det sålunda överflyttade ansvaret fortskrider. 

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 9 december 2021, § 78, 
beslutat att godkänna ett förslag till svar från förvaltningen. Av detta framgår bland 
annat följande. 

Förvaltningens bedömning och slutsats är att en koncernövergripande gruppering, 
med tydligt preciserade uppdrag och beslutsmandat med grund i definitionen av 
friluftsliv, är av stort värde för att kommunen effektivt och målinriktat löser 
utmaningar och nyttjar möjligheter utifrån våra mål och målgrupper. Beslut om 
denna gruppering förväntas i början av 2022. Arbetet har med anledning av 
pandemin dröjt. Förvaltningen är just nu i fas att fastställa en organisation internt 
som kan leva upp till de beslut som fullmäktige tagit och naturligtvis den 
övergripande målsättningen för friluftslivet. Under tiden förs dialog med aktuella 
aktörer i respektive fråga gällande markägar-, natur- eller turistfrågor. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

36 (40) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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Kommunekologen kommer i oktober till nämnden och pratar LONA -Lokala 
naturvårdssatsningen (ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella 
föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang). Nämnden kommer att behöva vara 
drivande i sådana satsningar framöver när friluftsuppdraget överförts. Atgärdslistor 
inom gamla NoF-rådet håller på att ses över för att skapa struktur utifrån uppgifter 
och ekonomi. Rena driftsmedel bör överföras till rätt verksamhets budget inom 
förvaltningen medan andra bör avropas av andra förvaltningar såsom tidigare. 
Denna gränsdragningsdiskussion är inledd. Vad som också varit upp i nämnden är 
frågan kring en friluftsplan. En friluftsplan fungerar som ett aktuellt 
kunskapsunderlag för översiktsplanering och detaljplanering och syftar till att 
friluftslivets intressen tas tillvara och utvecklas. Förankrade friluftsplaner kan bidra 
till att kunskapsunderlag, ansvarsfördelning och ställningstaganden beträffande 
friluftsliv som struktureras och höjer statusen på området i den kommunala fysiska 
planeringen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-02-16, § 26, kommunstyrelsen att 
med godkännande lägga kultur- och fritidsnämndens redovisning till handlingarna. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Finansiering av kylanläggning 
Dnr: KLF 2022/94 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår följande: 

1. Begäran om finansiering av kylanläggning till offererat pris beviljas. 

2. Kostnaden finansieras genom att 600 000 kronor tillförs 
kommunledningsförvaltningens investeringsbudget under 2022. 
Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
investeringar. Resterande 600 000 kronor tas ifrån IT-avdelningens 
ospecificerade investeringsmedel för 2022. Investeringen ska vara 
anslagstyp 1. 

Beskrivning av ärendet 

I jul och nyårshelgen 2021 upptäcktes problem med kylanläggningen som kyler 
utrymmen där vi har central utrustning för kommunens servrar och nätverk. 
Problemet föranledde även ett kortare driftavbrott då utrustningen är beroende av 
en konstant kylning för att inte automatiskt stängas ner eller helt enkelt gå sönder. 

Efter kontroll av kylanläggningen visar det sig att den behöver bytas ut för att 
säkerställa en fortsatt drift av kommunens servrar och nätverk. 

Nuvarande status 
I nuläget kontrolleras kylanläggningen löpande genom att medarbetare på IT 
dagligen, fysiskt, kontrollerar morgon och kväll och vid behov kontaktar leverantör 
för åtgärder som kortsiktigt håller anläggningen i drift. Detta är naturligtvis inte 
hållbart i längden vare sig utifrån driftsäkerhet eller för de medarbetare som måste 
hantera detta på övertid. 

IT-avdelningen har haft kontakt med kommunens upphandlade leverantör 
(Kristianstad kylservice) och kan konstatera att en reparation av anläggningen inte är 
aktuell beroende på status och ålder och har därför begärt in offert för utbyte av 
hela kylanläggningen. 

Offererad kostnad är 1 200 000 kr vilket inte ryms inom ramen för IT-avdelningens 
beslutade investeringsmedel för 2022. 

Kommunstyrelsen 
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Detta är en kostnad som IT-avdelningen inte hade räknat med under 2022 och 
därför finns inte heller äskade investeringsmedel för ett utbyte. Kylanläggningen har 
gått sönder och dess livslängd har nåtts tidigare än beräknat vilket innebär att vi nu 
behöver göra ett akut utbyte. -

Kommunen klarar sig inte utan anläggningen eftersom vi då helt enkelt får stänga 
ner våra servrar och vårt nätverk vilket innebär att vi snarast måste hantera 
problemet. 

Finansiering 
I IT-avdelningens investeringsbudget för 2022 finns inte utrymme för att finansiera 
bytet. Konsekvenserna av att ta redan budgeterade medel i anspråk för denna 
investering är att IT-avdelningen inte kan hantera det löpande utbyte av utrustning 
som krävs i kommunens IT-miljö. Då riskerar vi driftavbrott och funktions bortfall, 
exempelvis i leveransen av nätverk till kommunens verksamheter eller för att utbyte 
av datorer och annan utrustning inte kan genomföras. 

Det bör även beaktas att slopade restriktioner utifrån Coronapandemin kommer 
innebära en återgång till kontor och arbetsplatser vilket ställer krav på en 
fungerande IT-miljö och utrustning. 

Den möjlighet som dock finns inom ramen för IT-avdelningens investeringsbudget 
är det projekt som benämns som "ospecificerat". Här är det i år fördelat 600 000 
kronor vilket skulle kunna användas för att täcka del av kostnaderna. Dock innebär 
detta att vi redan i årets inledning har tagit dessa medel i anspråk vilket begränsar 
IT-avdelningens möjligheter att snabbt kunna agera på uppkomna behov i 
verksamheterna. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Konsekvenserna för kommunens verksamheter av att inte ha en fungerande 
kylanläggning för servrar och central nätverksutrustning är att vare sig nätverk, 
verksamhetssystem, datorer eller Ipads kommer kunna användas då den centrala 
utrustningen inte kan vara igång utan konstant kylning. Verksamheterna kommer ej 
heller kunna få access till Internet där vissa av kommunens verksamhetssystem och 
applikationer körs som "molntjänster". 

Slutligen kommer även larmfunktioner, inklusive trygghetslarm, att påverkas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-02-16, § 29, kommunstyrelsen 
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följande beslut: 

1. Begäran om finansiering av kylanläggning till offererat pris beviljas. 

2. Kostnaden finansieras genom att 600 000 kronor tillförs 
kommunledningsförvaltningens investerings budget under 2022. 
Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
investeringar. Resterande 600 000 kronor tas ifrån IT-avdelningens 
ospecificerade investeringsmedel för 2022. Investeringen ska vara 
anslagstyp 1. 

Sänt till: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
IT-chef 

Kommunstyrelsen 
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