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Hässleholms 

kommun 

Kommunstyre/sen 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Sekreterare 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2022-05-11, kl. 08:30-15.25 
Ajournering kl.09.37-09.58, kl.10.52-11.00, kl.12.00-13.00, kl.14.00-14.25 
Hanna Nilsson (SD) ordförande 
Lena Wallentheirn (S) 2:e vice ordförande 
Karin Axelsson (M) 
Robin Gustavsson (KD) §§ 79-83, 85-90 
Agneta Olsson Enochsson (L) 
Ulf Berggren (SD) 
Sven Lundh (SD) 
Joachim Fors (S) 
Irene Nilsson (S) 
Lena Svensson (C) från kl.11.00 

1 (28) 

Jonas Klein, Camilla Lindoff, Dolores Öhman kl.08.30-11.00, Stefan Larsson, Christer 
Caesar § 84. 

Douglas Roth, Christer Caesar, Susanne Lottsfeldt, Paul Thurn, Dolores Öhman 
kl.11.00-15.25, Magnus Akeborn. 
Kommundirektör Bengt-Arne Persson, bitr. förvaltningschef Amra Salihovic, kanslichef 
Marina Nillund, ordförande MSN Kenny Hansson, förvaltningschef MSF Helena 
Östling, förvaltningschef BUF Niklas Persson, ordförande TN Torsten Nilsson, 2:e vice 
ordförande TN Benny Petersson, förvaltningschefTF Mats Svensson, 
verksamhetsutvecklare TF Tobias Oscarsson, exploateringschefTF Jonatan Norberg 
Jeppson, tillväxtchef Stefan Larsson, näringslivsutvecklare Finn Möller, ekonomichef 
Eva-Lotta Svensson, enhetschef AMF Ola Berg, ekonom AMF Fredrik Cederberg, 
nämndsekreterare Angela Samarzija. 

Lena Wallentheim 
Ulf Berggren 

Kommunledningsförvaltningen, 2022-05- l lo 

§§ 79-90 

Angela Samarzija 

Ordförande 

Justerare 
Lena Wallentheirn (S) ----===-= 
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Hässleholms 

kommun 

Kommunstyrelsen 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Kommunstyrelsen 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2022-05-11 

2022-05-[0 

2022-06- D7--

Kommunlednings förvaltningen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 79 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 80 

Anmälan av delegationsbeslut § 81 

övriga anmälningar § 82 

Ansökan om medel för belysning Vittsjö IP § 83 

Tätortsbidrag verksamhetsår 2021 § 84 

Nytt näringslivsprogram 2022-2026 för Hässleholms kommun § 85 

Atgärdsplaner efter februari för en budget i balans 2022 § 86 

Initiativärende angående löneutbetalningsdatum § 87 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vän hem) § 88 

Värdeöverföring från Hässlehem AB 2022 § 89 

Inrättande av den kommungemensamma Trygghetscentralen § 90 

Omedelbart justerad i separat protokoll § 91 

Omedelbart justerad i separat protokoll § 92 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

3 (28) 



,,,,,,,,,, 

~ 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 79 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om att Marie Söderqvist, 
personalchefen, går i pension i oktober 2022. Tjänsten är utannonserad och sista 
ansökningsdagen är den 22 maj 2022. 

Kommundirektören informerar om läget med de som kommit till kommunen från 
Ukraina och svarar på frågor som ställs. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 80 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

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

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 81 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2022/319-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegations beslut avseende anställningar 
utfärdade i april 2022. 

Protokoll 
Personalutskottet 2022-04-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-28 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 82 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2022/304-1 
Kallelse till årsstämma med Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten. 

KLF 2022/306-1 
Länsstyrelsen Skåne - Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet. 

KLF 2022/309-1 
Synskadades Riksförbund Skåne - Uttalande antaget på årsmöte: Stoppa 
utslagningen av synskadade! 

Protokoll 
HIBAB styrelsemöten 2022-02-24 och 2022-03-16 
Samordningsförbundet Skåne Nordost styrelsemöte 2022-04-11 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 83 

Ansökan om medel för belysning Vittsjö IP 
Dnr: KLF 2022/127 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Vittsjö GIKs bidragsansökan omfattande 1,4 miljoner kronor för ny 
belysning på Vittsjö IP beviljas varav 700 000 kr utbetalas under 2022 samt 
resterande belopp under 2023. 

2. Kommunledningsförvaltningens driftbudget tillförs 700 000 kr under 2022. 
Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. 

3. För år 2023 tillförs kommunledningsförvaltningens driftbudget 700 000 kr 
genom att beloppet arbetas in i Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 
och flerårsplan 2024-2025. 

Reservationer 

Jonas Klein (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Yrkande 

Jonas Klein (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Lena Wallentheim (S), Stefan Larsson (M), Robin Gustavsson (KD), Lena Svensson 
(C) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Vittsjö GIK ansöker om ett bidrag på 1,4 miljoner kronor för ny belysning på 
Vittsjö Idrottsplats. VGIK spelar 2022 sin elfte säsong i damfotbollens högsta serie, 
OBOS Damallsvenskan, och i en ny tid med TV-samarbete och där kraven på 
belysningsstyrka blir allt större. Kraven för belysningsstyrka för elitlicens ligger idag 
på 500 LUX. TV-bolaget Viasat/Viaplay, som sänder matcherna i OBOS Damall-

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

svenskan, har ställt krav på 1 000 LUX. Från UEF A är kraven idag satta till 800 
LUX när det gäller spel på europeisk nivå, däribland Champions League. Bland de 
fjorton föreningar som idag spelar i damallsvenskan har två föreningars 
matcharenor ett LUX under 800 LUX, där Vittsjö IP, med 567 LUX, är en av de 
två med näst lägst belysningsstyrka. 

Följt av de nya kraven på 800 LUX och de högre kostnaderna för byggnadsmaterial 
och energikostnader under första kvartalet 2022 ligger kostnadsberäkningen för 
installation av ny belysning på ca. 2,9 miljoner kronor. Vid utgången av april hade 
VGIK erhållit stöd till ny belysning från Svenska Fotbollförbundet (300 000 kr) och 
Länsstyrelsen (80 000 kronor). Föreningen inväntar svar från Naturvårdsverket (ca 
600 000 kr) samt söker fortsatt delfinansiering från andra parter. Föreningen 
kommer att ta banklån för den summa som kvarstår för att täcka den samlade 
kostnaden för inköp och installation av belysning kommer. 

Ärendet har beretts av tillväxtavdelningen i dialog med kultur- och fritidsförvalt
ningen samt avstämning med ekonomiavdelningen. Avstämning har skett med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen föreslås att bevilja VGIKs 
bidragsansökan avseende ny belysning på Vittsjö IP. Bidraget på 1,4 miljoner 
kronor föreslås fördelas på 700 000 kronor under 2022 från kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda utgifter. Resterande 700 000 kronor föreslås arbetas in i 
budgeten för 2023. Finansiering är avstämd med ekonomiavdelningen. 

Bilaga: 
Reservation, Jonas Klein (FV) 

Sänt till: 
Vittsjö GIK 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtavdelningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Skriftlig reservation Kommunstyrelsen 11 maj 2022 

Ärende 5 - ansöka om medel för belysning på Vittsjö IP 

Folkets Väl anser inte att det är rätt att Hässleholms Kommun lägger 1, 4 

miljoner skattekronor på att delfi~ansiera en utökad belysning på Vittsjö IP. 

Därför yrkar vi på avslag. Uerr,._ o-Jt 1V-bai~ 
Folkets Väl k. lYl..k ~ oJf 1/(;'-K. 0/\ u:,( o-v4_ 

håJ" .~ Jonas Klein 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 84 

Tätortsbidrag verksamhetsår 2021 
Dnr: KLF 2021/240 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Redovisningarna för 2021 års tätortsbidrag för Bjämum, Hästveda, Sösdala, 
Tyringe, Vinslöv och Vittsjö godkänns. 

2. Godkända redovisningar ligger som underlag till förskottsutbetalning för 
verksamhetsåret 2022. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Robin Gustavsson (KD) i handläggningen av detta 
ärende. Christer Caesar (KD) tjänstgör i hans ställe. 

Yrkande 

Karin Axelsson (M), Lena Wallentheim (S), Lena Svensson (C), Christer Caesar 
(KD) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Reglerna för tätorts bidraget anger att utbetalning av bidrag sker i förskott under 
februari månad, under förutsättning att respektive ort inskickat komplett 
redovisning. Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö har skickat 
in komplett redovisning för verksamhetsåret 2021. 

Av de inlämnade handlingarna framgår det att bidraget övergripande uppfyller 
kraven på ett väl förfarande i enlighet med de föreskrifter som återfinns i 
reglementet. Nuvarande riktlinjer för tätortsbidrag reviderades och fastställdes i 
kommunstyrelsen 2020-03-04, §21. Under 2020 fick alla tätorter som erhåller 
tätortsbidrag från Hässleholms kommun ställa in merparten av sina aktiviteter på 
grund av restriktioner i syfte att minska smittspridningen av Covid-19. Detta 
innebar att en stor del av tätortsbidraget för 2020 års budget inte förbrukades i 
kommunens tätorter. I enlighet med den temporära ändring av dessa 
bidragsriktlinjer för 2020, beslutad i kommunstyrelsen 2020-11-18 (KLF 
2020/1144), behövde dåvarande överskott av 2020 års tätortsbidrag för respektive 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

förening inte betalas tillbaka. Dessa medel överfördes till 2021 års budget utan krav 
på återbetalning efter korrekt redovisning för 2020. Eventuella överskott efter 
redovisning av verksamhetsåret 2021, som därmed omfattar både överskottet från 
2020 och nya medel för 2021, ska återbetalas alternativt reduceras för 2022 års 
bidrag. 

Trots restriktioner under större delen av 2021, har tätortsbidragsgrundade 
aktiviteter genomförts i samtliga orter med olika huvudmän. Detta har alla 
föreningar redovisat. De aktiviteter som genomförts med stöd av bidraget har 
involverat flertalet föreningar och organisationer i tätorten. Se bilaga av redovisning 
av tätorts bidraget för verksamhetsår 2021. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-28, § 48, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Redovisningarna för 2021 års tätortsbidrag för Bjämum, Hästveda, Sösdala, 
Tyringe, Vinslöv och Vittsjö godkänns. 

2. Godkända redovisningar ligger som underlag till förskottsutbetalning för 
verksamhetsåret 2022. 

Sänt till: 
Bjämums GOIF 
Hästveda Intresseförening 
Sösdala Alliansen 
Tyringe Byalag 
Vinslövs Föreningsallians 
Vittsjögruppen 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 85 

Nytt näringslivsprogram 2022-2026 för Hässleholms 
kommun 
Dnr: KLF 2020/844 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar näringslivsprogrammet med följande tillägg: 

På sidan 12 i rutan "Detta kommer vi också att göra under åren 
2022-2026" läggs det till en punkt som lyder: "Arbeta för att 
fordons- och transportprogrammet certifieras som 
motorbranschcollege." 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för genomförandet av 
näringslivsprogrammet. 

3. Kommunstyrelsen uppdras att besluta om antagande av handlingsplaner 
samt revideringar och tillägg i näringslivsprogrammet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S), Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar 
bifall till liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Under år 2020 aktualiserades behov av ett nytt näringslivsprogram i närings
livsrådet. Tillsammans med denna ärendeskrivelse läggs nu fram ett förslag till nytt 
näringslivsprogram för 2022-2026. Framtagandet av förslag till näringslivs
programmet har pågått under hösten-vintern 2021 /2022. Förslaget utgår från 
erfarenheter, information, tankar, åsikter, önskemål, förslag, slutsatser utifrån olika 
möten, överläggningar, dialoger med företag, näringslivsorganisationer, näringslivs
främjande organisationer, kommunala förvaltningar samt många andra aktörer. 

Näringslivsprogrammet ska bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande i 
Hässleholms kommun. I näringslivsprogrammet identifieras behov av insatser och 
åtgärder. Förslaget till nytt näringslivsprogram är upplagt utifrån faser och stadier 
för entreprenörskap och företagande d v s starta, etablera, drivas och utvecklas. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Vidare läggs fram förslag till hur vår plats för företagande samt vår service till vårt 
näringsliv kan stärkas och utvecklas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-28, § 50, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar näringslivsprogrammet med följande tillägg: 

På sidan 12 i rutan "Detta kommer vi också att göra under åren 
2022-2026" läggs det till en punkt som lyder: "Arbet'l för att 
fordons- och transportprogrammet certifieras som 
motorbranschcollege." 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för genomförandet av 
näringslivsprogrammet. 

3. Kommunstyrelsen uppdras att besluta om antagande av handlingsplaner 
samt revideringar och tillägg i näringslivsprogrammet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att det på sidan 12 i rutan "Detta kommer vi också att 
göra under åren 2022-2026" läggs till en punkt som lyder: "Arbeta för att fordons
och transportprogrammet certifieras som motorbranschcollege." 

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

Ordförande ställer liggande förslag till beslut med Lena Wallentheims 
tilläggsyrkande under proposition och finner förslaget med tillägg bifallet. 

Sänt till: 
Samtliga förvaltningar och bolag 
Näringslivsrådets medlemsorganisationer: 

Entreprenörsforum Hässleholm 
Företagarna i Hässleholm 
Företagarna i Vinslöv 
Hesslecity 
Hässleholms Affårsnätverk 
Hässleholms företagargrupp 
Hässleholms Hantverk & Industriförening 
LRFs kommungrupp Hässleholm 
Nyföretagarcentrum Hässleholm 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 86 

Åtgärdsplaner efter februari för en budget i balans 
2022 
Dnr: KLF 2022/294 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Arbetsmarknadsnämnden ska besluta om vilka åtgärder som kommer att 
genomföras för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 
2022. Handlingarna ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast den 7 juni 
2022 för beslut i kommunstyrelsen den 15 juni 2022. 

2. Kultur- och fritidsnämndens åtgärdsplan godkänns. Åtgärdsplanen ska 
genomföras i sin helhet, det vill säga åtgärder relaterade till effekter av 
pandemin undantas inte. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Tekniska nämndens prognosunderskott på 3,0 miljoner kronor för 
saneringskostnader som härrörs till det pågående investeringsprojektet avseende 
ombyggnation och renovering av Hässleholms tekniska skola hanteras genom att 
3,0 miljoner kronor tillskjuts tekniska nämndens driftbudget. Finansieringen sker 
genom att det budgeterade årets resultat för 2022 minskas med 3,0 miljoner kronor. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Jonas Klein (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till punkt 1 och 3 och att punkt 2 får följande 
lydelse: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Tekniska nämndens prognosunderskott på 3,0 miljoner kronor för 
saneringskostnader som härrörs till det pågående investeringsprojektet avseende 
ombyggnation och renovering av Hässleholms tekniska skola hanteras genom att 
3,0 miljoner kronor tillskjuts tekniska nämndens driftbudget. Finansieringen sker 
genom att det budgeterade årets resultat för 2022 minskas med 3,0 miljoner kronor. 

Stefan Larsson (M) yrkar bifall till Robin Gustavssons (KD) yrkande. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Omröstning 

Ordförande ställer punkt 1 och 3 under proposition och finner dem bifallna. 

Hon ställer därefter punkt 2 under proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Strategisk plan med budget 2022 och flerårsplan 2023- 2024 ska nämnderna 
under året redovisa fem ekonomiska uppföljningar. Nämnder och förvaltningar 
med underskott ska även redovisa åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige 
beslutade budgeten samt redovisa de verksamhetsmässiga och ekonomiska 
effekterna av dessa åtgärder. Arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden och 
kultur- och fritidsnämnden har uppmanats att lämna in åtgärdsplaner för 
prognosticerade underskott per den 28 februari. E konomiavdelningen föreslår att 
beslut fattas i enlighet med ovanstående beslutspunkter. 

Sänt till: 
Berörda nämnder/ förvaltningar 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 87 

Initiativärende angående löneutbetalningsdatum 
Dnr: KLF 2022/211 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om att ändra löneutbetalningsdatum. 

Reservationer 

Ulf Berggren (SD) och Jonas Klein (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till sitt initiativärende. 

Jonas Klein (FV) instämmer i Ulf Berggrens yrkande. 

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

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varande och finner Robin Gustavssons förslag 
bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD) har lämnat in ett initiativärende om att 
betala ut lön till kommunalt anställda och arvoderade senaste den 25:e varje månad. 
Som skäl anges att det skulle underlätta för kommunens anställda då mycket i vårt 
samhälle bygger på att lönen utbetalas den 25:e och att det ibland till och med kan 
vara så att sista betalningsdag på fakturor är den 27: e. 

När i månaden lönen ska utbetalas regleras i kollektivavtal Allmänna bestämmelser, 
§ 15 moment 4. Genom detta avtal har fackliga organisationer möjlighet att påkalla 
lokal förhandling om angivna utbet'llningsdagar som arbetsgivaren har valt, i 
Hässleholms kommuns fall den 27:e i månaden eller närmast föregående vardag. 
Någon sådan förhandlingsframställan har inte inkommit från någon av 
arbetstagarorganisationerna. Detta bör tolkas som att det inte föreligger något 
behov av att ändra utbetalningsdag. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

E n tidigareläggning av utbetalningsdag riskerar att öka kommunens löneskulder. Till 
skillnad från vissa privata företag, betalar kommuner ut månadslönerna innevarande 
månad i stället för månaden efter arbetet utförts. Man kan alltså säga att 
medarbetarna får lön för en hel månad innan de arbetat klart hela månaden. 
Frånvaro som inträffar de sista dagarna i månaden regleras i stället månaden efter. 
Vid tidigarelagd utbetalning blir det fler frånvarodagar som kommer att behöva 
regleras i efterhand. Orsaken till löneskulder är oftast felaktig eller utebliven attest 
på sökta ledigheter. Justering av löner är därför nödvändig nästkommande månad. 

Kommunalskatten kommer in till kommunen den 4:e bankdagen efter den 17: e. 
Beräkning och kontroll på konsekvenserna för åren 2022-2024 vid utbetalning av 
lön den 25:e i månaden visar följande. Förändringen medför att kommunen förlorar 
cirka 20 räntedagar på för närvarande 170 mkr och måste låna till lönerna 120 mkr 1 
dag per år. 

Med dagens exceptionella 0-ränteläge medför detta ingen reell kostnad. För varje%
enhet som räntan stiger kostar det cirka 100 tkr/år. 

Facklig samverkan 
Då arbetstagarorganisationerna enligt gällande avtal har möjlighet att begära 
förhandling om löneutbetalningsdag men inte gjort detta bedöms inte frågan vara 
aktuell. Organisationerna kan när som helst begära lokal förhandling om så önskas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt vid beslut enligt förslag. Vid ett eventuellt beslut om tidigareläggning av 
löneutbetalningsdag och 1 % ränta är den beräknade kostnaden cirka 100 tkr/år. 
Dessutom är ökade löneskulder en sannolik konsekvens av ett sådant beslut. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2022-04-22, § 12, kommunstyrelsen att avslå förslaget om 
att ändra löneutbetalningsdatum. 

Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ulf Berggren (SD) yrkar att initiativärendet ska bifallas. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Ulf Berggrens yrkande och finner 
liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla liggande förslag till 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

beslut röstar ja. D en som vill bifalla Ulf Berggrens yrkande röstar nej". 

2-ja röster och 1-nej röst lämnas. 

Följande röstar ja: 
Joachim Fors (S) 
Robin Gustavsson (KD) 

Följande röstar nej: 
Ulf Berggren (SD) 

Därmed har personalutskottet beslutat att bifalla liggande förslag till beslut. 

Sänt till: 
Personalchef 
E konomichef 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 88 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset 
och Vänhem) 
Dnr: KLF 2021/96 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl. (Paradiset och Vänhem) 
antas. 

Reservationer 

Jonas Klein (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Det finns ett stort behov av nya bostäder i Sverige. Att bygga nära befintlig 
infrastruktur, handel och service är bra för ekonomin och för hållbarheten. 
Paradiset är en uppskattad park i Hässleholm. Det saknas en 
miljökonsekvensbeskrivning av planen. Bedömningen är att planen inte medför 
betydande miljöpåverkan på naturvärden "under förutsättning att den minskade 
parkytan kompenseras med ökad kvalitet på den del som återstår." Det 
betyder att man måste öka naturvärden på den delen av parken som återstår efter 
exploatering för att undvika betydande negativa miljökonsekvenser. Därför måste 
naturvärden i Paradiset kartläggas, så man kan därefter kompensera för den 
naturvärden som går förlorad vid byggnationen. Vi kommer att yrka på KF att 
kommunfullmäktige beslutar att genomföra en inventarie av de aktuella 
naturvärdena i Paradiset och att naturvärden i den nya parken ska bli av minst 
samma kvalite som dagens. 

Yrkande 

Jonas Klein (FV) yrkar avslag på ärendet. 

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

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varande och finner Robin Gustavssons förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla Robin Gustavssons 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Jonas Klein förslag röstar nej". 

1a-rostcr oc hl r-ne1-rost amnas. 

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 

Jonas Klein (FV) X 

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

Joachim Fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Stefan Larsson (M) X 

12 1 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 27 oktober 2021, § 123, följande 
beslut. 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) daterat 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Under rubriken "Beskrivning av ärendet'' anförde nämnden följande. 

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan för 
del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) för att möjliggöra förtätning med 
bostäder, kontor och handel. Här finns goda förutsättningar för förtätning med 
hänsyn till befintlig infrastruktur, närhet till service och handel. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat att uppdra åt miljö
och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till 
detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset). Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 (§ 160) att förslaget fick 
skickas på samråd och den 27 januari 2021 (§ 6) att förslaget fick ställas ut för 
granskning. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget 
inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § 
miljöbalken. Detaljplanen har handlagts genom utökat förfarande. Planförslaget har 
varit på samråd mellan den 30 januari och den 17 mars 2017 och därefter har 
granskning genomförts mellan den 8 februari och den 1 mars 2021. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse respektive 
granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats efter samrådet och granskningen 
men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 februari 2022, § 23, att 
återremittera ärendet "för politisk behandling". Anledningen till återremissen var att 
det under debatten framkom att det finns ett optionsavtal avseende förvä.rv med 
mera för en i avtalet på kartskiss markerad del av fastigheten. 

Från tekniska nämnden har därefter inhämtats uppgift om att förhandlingar med 
motstående part enligt ovannämnda optionsavtal pågår, att den uttalade avsikten är 
att ta fram ett nytt avtal på marknadsmässiga och uppdaterade villkor som båda 
parter kan nöjas med samt att detaljplanen och avtalet är två olika processer som 
kan löpa parallellt och att det därmed inte bör anses föreligga hinder mot att 
fastställa detaljplanen. 

Bilaga: 
Reservation, Jonas Klein (FV) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
T ekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Skriftlig reservation Kommunstyrelsen 11 maj 2022 

Ärende 10- Detaljplan för Paradiset och Vän hem 

FVär fortfarande motståndare till att centralt belägna grönområde exploateras 

- bevara Paradiset!. Likaså kvarstår vår motvilja mot att det byggs ett 

"kombihus"- det är obra att människor ska behöva bo ovanpå en massa 

parkerade bilar (brandfaran, brinnande elbilar är milt sagt ohälsosamt}. Därför 
yrkar vi än en gång på avslag i ärendet. 

Folkets Väl 

Jonas Klein 
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Hässleholms 
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Kommunstyrelsen 

§ 89 

Värdeöverföring från Hässlehem AB 2022 
Dnr: KLF 2022/223 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Värdeöverföring från Hässlehem AB på 4 miljoner kronor år 2022 ska innefatta 
hjälp till finansiering av nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 miljoner kronor år 2022). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 3,2 miljoner kronor år 2022). 

Beskrivning av ärendet 

I lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL) enligt paragraf 5 
finns det möjlighet till värdeöverföring från Hässlehem AB enligt nedan: 

5 § Begränsning av värdeöverföring i 3 § gäller inte för överföring av överskott som 
uppkommit under föregående räkenskapsår. 

1. om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller 
som tillgodoser bostads behovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt 
ansvar. 

I förarbetena till AKBL anges några exempel på åtgärder som skulle kunna utgöra 
undantag. Det kan vara åtgärder som ökar variationen inom ett bostadsområde som 
kännetecknas av ett ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar behovet av särskilda 
lokaler eller fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner och lekplatser som 
mötesplatser för att främja integration. Av förarbetena framgår vidare att det är 
särskilt angeläget att kommunerna i denna del har utrymme att utgå från lokala 
behov och förutsättningar. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

I samband med beslut om Strategisk plan med budget 2022-2024, den 29 november 
2021, § 243, fastställde kommunfullmäktige budgetbeloppet för värdeöverföring 
från Hässlehem AB till 4 mnkr årligen. 

Värdeöverföringen på 4 mnkr för år 2022 föreslås innefatta hjälp till finansiering av 
nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett 
självständigliv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/ in i bostaden, 
sköta sin hygien med mera (budget cirka 2,0 mnkr år 2022). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 3,2 mnkr år 2022). 

Ekonomiska konsekvenser 

Värdeöverföringen från Hässlehem AB på 4 mnkr för år 2022 innefattar hjälp till 
finansiering av bostadsanpassningar för personer för vilka kommunen har ett 
särskilt ansvar samt främja integration och social sammanhållning i det svenska 
samhället. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-28, § 47, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Värdeöverföring från Hässlehem AB på 4 miljoner kronor år 2022 ska innefatta 
hjälp till finansiering av nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/ in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 miljoner kronor år 2022). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 3,2 miljoner kronor år 2022). 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 90 

Inrättande av den kommungemensamma 
Trygg hetscentralen 
Dnr: KLF 2022/305 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Hässleholms kommun förvärvar aktier i Trygghetscentralen AB under 
bildande för 1 miljon kronor. 

2. Föreliggande förslag till preliminära utformningar av bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv godkänns. 

3. Kommunfullmäktige ska i senare beslut godkänna i punkt 2 omnämnda 
dokument i deras slutliga utformningar. 

4. Kommundirektören ges i uppdrag att utse styrelseledamot och suppleant i 
bolaget. 

5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utse ägarrepresentant att företräda 
kommunen vid nästkommande bolagsstämma. 

6. Förvärvet av aktier finansieras genom upplåning. 

7. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna nödvändiga 
handlingar i ärendet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Jonas Klein (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har tillsammans med Bromölla, Hörby, Kristianstads, Osby 
och Östra Göinge kommuner ingått en avsikts förklaring "avseende bildande av 
aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost". Av avsiktsförklaringen framgår 
bland annat följande. 

Kristianstads kommun driver inom ramarna för den kommunala verksamheten idag 
en larmcentral. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

närliggande kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster. Ovannämnda kommuner 
har sedan en tid tillbaka fört diskussioner kring att inrätta en gemensam 
Trygghetscentral. Utredning har skett och kommunerna har konstaterat och bedömt 
att ett gemensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa samverkansformen. 

Trygghetscentralens verksamhet ska bestå i att erbjuda en bredd av säkerhets- och 
jourtjänster till kommuner och kommunala bolag. 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och 
självkostnadsprinciperna, stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder för de 
som vistas och bor i ägarkommunerna. 

Bolaget ska erbjuda tjänster som bidrar till att andra verksamheter kan utveckla sitt 
arbete för att öka tryggheten. Bolaget ska utveckla sina tjänster i takt med ägarnas 
behov av ytterligare tjänster. Tjänsterna ska endast tillhandahållas till 
verksamheterna inom ägarkommunerna och dess bolag. Bolagets verksamhet ska 
inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. 

Avsikten är att bolaget kommer att starta verksamheten med de tre delar där det 
redan idag finns samverkan, nämligen Trygghetslarm, Beredskap/Social jour samt 
Blåljusverksamhet med inre befäl och systemledning. 

De kommunala bolagen kommer att efterhand få möjlighet att avropa tjänster från 
Trygghetscentralen enligt framtagen tjänstekatalog och behov. 

Skåne Nordosts styrelse har den 17 mars 2022 beslutat att ställa sig bakom bildandet 
av Trygghetscentralen AB och föreslår att även medlemskommunerna gör det. 

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv har ännu inte fått sina definitiva 
utformningar. Anledningen härtill är att det inte nu är helt klart vilka kommuner 
som väljer att ingå i samarbetet. Avsikten är att bolaget ska vara i drift den 1 juli 
2022 och första bolagsstämman är planerad till efter den sista kommunen har tagit 
beslut, i vecka 25. 

Facklig samverkan 
Samverkan har skett på centrala samverkansgruppen den 3 maj 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning har föreslagit att förvärvet av 
aktier i bolaget finansieras genom upplåning. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Utdraget bestyrkes 
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§ 91 Omedelbart justerad i separat protokoll 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 92 Omedelbart justerad i separat protokoll 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

28 (28) 


	Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-11
	Innehållsförteckning
	§ 79 Information från kommundirektören
	§ 80 Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet
	§ 81 Anmälan av delegationsbeslut
	§ 82 Övriga anmälningar
	§ 83 Ansökan om medel för belysning Vittsjö IP
	§ 84 Tätortsbidrag verksamhetsår 2021
	§ 85 Nytt näringslivsprogram 2022-2026 för Hässleholms kommun
	§ 86 Åtgärdsplaner efter februari för en budget i balans 2022
	§ 87 Initiativärende angående löneutbetalningsdatum
	§ 88 Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem)
	§ 89 Värdeöverföring från Hässlehem AB 2022
	§ 90 Inrättande av den kommungemensamma Trygghetscentralen
	§ 91 Omedelbart justerad i separat protokoll
	§ 92 Omedelbart justerad i separat protokoll



