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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Ändring av föredragningslistan 

Information från kommundirektören 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet 

Anmälan av delegationsbeslut 

övriga anmälningar 

Motion om att ta bort de ekologiska produkterna i kommunen 

Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling 

Borgensavgifter 2023 

Flytt av investeringsmedel avseende räddningsfordon 

Slutredovisning av investeringsprojekt med budgeterat anslag på 
över 1 miljon kronor inom kommunledningsförvaltningen 

Årsredovisning 2021 Sociala stiftelsen 

Medfinansiering av Leader 2023-2027 

lnvesteringsbudget omsorgsnämnden 2022, utökat behov 

Säkerhet i form av borgen för verksamheten vid Hässleholms 
Kretsloppscenter - ansökan om komplettering 

Granskningsrapport om process av inköp av skyddsutrustning 

Medlemskap i Energikontoret Sydost 

Ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i kommunen 

Motion om inventering av tomma hus 

Motion om att göra en långsiktig plan för Hässleholms små- och 
byskolor 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

§ 111 

§ 112 

§ 113 

§ 114 

§ 115 

§ 116 

§ 117 

§ 118 

§ 119 

§ 120 

§ 121 

§ 122 

§ 123 

§ 124 

§ 125 

§ 126 

§ 127 

§ 128 

§ 129 

§ 130 
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SA:M:MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Utredning om att inrätta lokalt fastighetsansvar 

Initiativärende gällande utredning om anordnande av ny 
ridanläggning 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 131 

§ 132 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

Föredragningslistan ändras på så sätt att ett initiativärende om "Utredning om 
anordnande av ny ridhusanläggning" läggs till sist på dagordningen. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

5 (49) 



Hässhi!holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunclirektör Bengt-Arne Persson informerar bland annat om 
flyktingsituationen med anledning av kriget i Ukraina och arbetet med civilt försvar. 
Därefter informerar tillväxtchef Stefan Larsson, förvaltningschef för miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen Helena Östling, VD för HIBAB Kent Johannesson, 
enhetschef på tekniska förvaltningen J onatan J eppson Norberg och 
kommunikationschef Hanna Gardell om en möjlig etablering av Högskolan i 
Kristianstad i Hässleholm. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

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

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

RTJ 2022/8-1 
Räddningstjänsten - Delegations beslut enligt LSO och LBE samt utfört arbete 
avseende sotning och brandskyddskontroll maj 2022. 

RTJ 2022/9-1 
Räddningstjänsten - Delegations beslut enligt LSO och LBE samt utfört arbete 
och utfärdade förelägganden avseende sotning och brandskyddskontroll juni 2022. 

RTJ 2022/10-1 
Räddningstjänsten - Delegations beslut enligt LSO och LBE samt utfört arbete 
och utfärdade förelägganden avseende sotning och brandskyddskontroll juli 2022. 

KLF 2022/510-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegationsbeslut avseende anställningar 
utfärdade i juni 2022. 

KLF 2022/555-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegations beslut avseende anställningar 
utfärdade i juli 2022. 

KLF 2022/20-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegations beslut tagna av 
upphandlingschefen under perioden 2022-01-12 - 2022-06-29. 

Protokoll 

Personalutskottet 2022-06-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 115 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2022-14 
Cliens kapitalförvaltning- Totalrapport för kapitalförvaltningen per den 31 maj 
2022. 

KLF 2022-17 
Cliens kapitalförvaltning - Totalrapport för kapitalförvaltningen per den 30 juni 
2022. 

KLF 2022-18 
Cliens kapitalförvaltning - Totalrapport för kapitalförvaltningen per den 31 juli 
2022. 

KLF 2022-16 
Regionfullmäktiges sammanträdesplanering 2023. 

KLF 2021/200-15 
Regionfullmäktige har antagit Regionplan för 2022-2040. 

KLF 2022/426-1 
Arsredovisning 2021 för VoB Syd AB. 

KLF 2022/441-1 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 10 juni 2022 beslutat om 
Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024. 

KLF 2022/461-1 
Omsorgsnämndens yttrande över SOU 2022:6 - hälso- och sjukvård i beredskap. 

KLF 2022/503-1 
Miljö- och stads byggnadsnämndens beslut om startdatum och åtgärder för modell 
för klimatväxling. 

Kommunstyrelsen 

Josteriog ~ -&vJ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

KLF 2022/532-1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Tackbrev från vänorten Eckernförde för besöket i Hässleholm. 

Protokoll 
Minnesanteckningar dialogmöte Framtidens teknikutbildningar/TC lokal styrgrupp 
2022-04-08 
Mötesprotokoll styrgrupp badhus 2022-06-13 
Styrelseprotokoll samordningsförbundet Skåne Nordost 2022-06-13 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2022-06-08 
Styrgrupp Framtidens Teknikutbildningar 2022-06-03 
HIBAB styrelseprotokoll 2022-03-22 och 2022-06-22 
Hässleholms fibernät AB styrelseprotokoll 2022-05-23 
Hässleholm Miljö AB styrelseprotokoll 2022-06-16 och 2022-08-18 

Kommunstyrelsen 

Josteriog iJ g¼\J Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 116 

Motion om att ta bort de ekologiska produkterna i 
kommunen 
Dnr: KLF 2022/63 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens första och 
andra attsatser och att den tredje attsatsen ska anses besvarad. 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig motivering 
undertecknad Hanna Nilsson (SD) med följande lydelse: 

"Sverigedemokraterna ser allvarligt på den ekonomiska situationen och menar på att 
vi måste dra in på allt som det bara går. Priserna på livsmedel har ökat 
explosionsartat och ekologiska produkter är väldigt mycket dyrare än" vanliga" 
livsmedel. Genom att sluta handla ekologiskt sparar kommunen flera miljoner och 
Sverigedemokraterna menar att dessa pengar behövs i kärnverksamheten. Det 
kommer inte göra någon som helst skillnad på matens kvalitet utan resultatet blir 
enbart lägre kostnad för kommuninvånarna." 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag gällande attsatserna ett 
och två och att den tredje attsatsen ska anses besvarad. 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag gällande attsatserna ett 
och två och yrkar bifall till attsats tre. 

Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Thomas Haraldsson (L), Björn 
Widmark (FV) och Irene Nilsson (S) instämmer i Lena Wallentheims förslag. 

Omröstning 

Ordförande ställer först förslagen avseende punkterna ett och två mot varandra och 
finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen 

Justering 

~~ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla motionens attsatser röstar nej." 

10 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Thomas I-Iaraldsson (L) X 

Hanna N ilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fa rs (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars J ohnsson (M) X 

10 3 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att första och andra attsatserna ska avslås. 

Ordförande ställer därefter förslagen avseende attsats tre mot varandra och finner 
Lena Wallentheims förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Lena Wallentheims 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla motionens attsats röstar nej." 

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin G ustavsson (KD) X 

Thomas I-laraldsson (L) X 

H anna Nilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Irene N ilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kornmun 

Kommunstyrelsen 

Lena Svensson (C) 

Lars J ohnsson (M) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

9 4 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att tredje attsatsen ska anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Susanne Lottsfeldt, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 

• Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att 
upphandla och köpa in ekologiska produkter. 

• Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget 
beslut. 

• Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska 
närodlade alternativ. 

Barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och tekniska nämnden har 
inkommit med yttranden i ärendet. Kommunens upphandlingschef har varit 
nämnderna behjälplig vid handläggningen. 

Bedömning 
I kommunens måltidspolicy stadgas under rubriken Miljö och hållbar utveckling att 
"För att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är 
säsongsanpassade, ekologiskt och etiskt producerade". Att sluta att upphandla och 
köpa ekologiska produkter skulle alltså strida mot måltidspolicyn. 

Upphandling i aktuella fall ska ske enligt reglerna i lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling. Enligt 4 kap 1 § i lagen ska upphandlande myndigheter ska behandla 
leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Detta innebär bland 
annat att det inte är lagligt möjligt att bestämma att som villkor i en upphandling 
föreskriva att livsmedel ska vara nätodlat eller odlat i Sverige. 

Med åberopande av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att 
motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 78, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen 

Josteriog ,!J ~\J'J Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 
U pphandlingsenheten 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling 
Dnr: KLF 2021/947 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen revidering av riktlinjer för inköp och 
upphandling. 

Beskrivning av ärendet 

Riktlinjer för Inköp och upphandling revideras av tre anledningar: 

1. Samtliga som genomför en direktupphandling ska ha genomgått en 
utbildning som anordnas av upphandlingsenheten. 

2. Förtydligande av ansvarsfördelningen med bakgrund av att 
kostverksamhetens övergång till tekniska förvaltningen. 

3. Tidigare riktlinjer gällde samtliga styrelser och nämnder och ändras till att 
endast omfatta nämnder 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 74, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen revidering av riktlinjer för inköp och 
upphandling. 

Sänt till: 
Upphandlingsenheten 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Josteriog ~ ~w Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 118 

Borgensavgifter 2023 
Dnr: KLF 2022/551 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Borgensavgifterna för 2023 ligger kvar på oförändrad nivå: 

~ ~rligränta 
1 år 

2 år 

Fast ränta 

Hhem, Hibab 

0,31% 

0,35% 

I----------+--------
1 år 

2 år 

0,32% 

0,39% 

I 3 år ______ -I o,45% 

4 år 

5 år 

6-10 år 

1 o,47% 

t - 0,50% 

l°,53% 

Hlm Miljö, Hlm Fiber 

0,56% 

0,59% 

0,57% 

0,64% 

0,70% 

0,72% 

0,75% 
-

0,78% 

Tidigare fastställda borgensavgifter för respektive lån ska fortsätta att gälla under 
hela lånetiden. För nya eller omplacerade lån under 2023 ska de nya 
borgensavgifterna tillämpas. Utnyttjade koncernkontokrediter ska belastas med 
borgensavgifter för rörlig ränta, 1 år. 

Beskrivning av ärendet 

Inför beslut om borgensavgifter för 2021 gjordes en marknadsundersökning bland 
affårsbankerna som visade på en generellt högre nivå än tidigare, i synnerhet för 
längre löptider och i all synnerhet för Hässleholm Miljö AB, som bevisligen inte kan 
låna på egna meriter, vilket de själva kunnat konstatera genom uttrycklig förfrågan. 
Då en majoritet i kommunfullmäktige (KF § 152/2021) än en gång valde att bortse 
från utfallet av ekonomiavdelningens marknadsundersökningar finns ingen 
anledning att belasta bankerna med nya förfrågningar. Kommuninvest och Sabo har 
gjort en översyn av sin vägledning för beräkning av borgensavgifter där 

Kommunstyrelsen 

J"'"''' 5 ~ vJ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

tillämpningsanvisningar återstår, som troligen blir vägledande för kommunernas 
borgensavgifter framöver. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att borgensavgifterna 2022 får gälla även 
2023. Utifrån våra tidigare marknadsundersökningar innebär dock nivåerna ett 
gynnande av bolagen i förhållande till den förmån man får del av genom kommunal 
borgen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 75, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktiga följande beslut: 

Borgensavgifterna för 2023 ligger kvar på oförändrad nivå: 
------ -- - - - -

Rörlig ränta Hhem, Hibab Hlm Miljö, Hlm Fiber 
-

1 år 0,31% 0,56% 
---

2 år 0,35% 0,59% 

Fast ränta 
- -

1 år 0,32% 0,57% 
- -- -

2 år 0,39% 0,64% 

3 år 0,45% 0,70% 

4 år 0,47% 0,72% 
-------+-- - -

5 år 0,50% 0,75% 

6-10 år 0,53% 0,78% 

Tidigare fastställda borgensavgifter för respektive lån ska fortsätta att gälla under 
hela lånetiden. För nya eller omplacerade lån under 2023 ska de nya 
borgensavgifterna tillämpas. Utnyttjade koncernkontokrediter ska belastas med 
borgensavgifter för rörlig ränta, 1 år. 

Sänt till: 
Kommunens bolag 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Flytt av investeringsmedel avseende räddningsfordon 

Dnr: KLF 2022/312 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att de 3,4 miljoner kronor av de 4,8 miljoner kronor 
avsedda för släckbil flyttas över till kommunledningsförvaltningens 
investeringsbudget i samband med 2023 års över- och underskottshantering. 

Beskrivning av ärendet 

Upphandling av fordon är för tillfallet besvärligare än vanligt och har långa ledtider. 
Detta grundar sig främst i att Hässleholms kommun har ett ärende i 
förvaltningsrätten gällande upphandling av släckbil 2021. Besked i dom förväntas 
under sommaren 2022 vilket innebär att en släckbil tidigast kan levereras till 
Hässleholms kommun under hösten 2023. Av denna anledning beslutade 
kommunfullmäktige den 28 mars 2021 i samband med över- och 
underskottshanteringen att kommunledningsförvaltningen fick föra över ett 
investeringsbelopp på 4,8 miljoner kronor till år 2022 avseende räddningsfordon. 

På grund av överklagan, så kommer Hässleholms kommun med största sannolikhet 
att behöva flytta över dessa medel även till år 2023. 

Med anledning därav föreslår kommunledningsförvaltningen att istället för att flytta 
över hela beloppet på 4,8 miljoner kronor, har räddningstjänsten för avsikt att 
tidigarelägga upphandling av tankbilsflak, båt och Jeep till en kostnad om cirka 1,4 
miljoner kronor. Upphandlingen är ursprungligen planerad till att ske under 2023 då 
det finns totalt 4,7 miljoner kronor budgeterat för räddningsfordon. Förslaget 
innebär därmed att 1,4 miljoner används under 2022 och att endast 3,4 miljoner 
kronor av de 4,8 miljoner kronor avsedda för släckbil flyttas över i samband med 
nästa års över- och underskottshantering. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

En positiv effekt är att vi fördelar arbetsbelastningen för verkstadspersonal 
(brandmän) över flera år, vilket genererar att vi kan genomföra mer själva och 
mindre till extern firma. 

Ekonomiska konsekvenser 
Slutsumman är den samma, endast flytt av pengar mellan olika år. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Det har förts en dialog med ekonomiavdelningen hur detta arbete skulle kunna gå 
till, vilket varit underlag till denna skrivelse. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-15, § 65, kommunstyrelsen att de 
3,4 miljoner kronor av de 4,8 miljoner kronor avsedda för släckbil flyttas över till 
kommunledningsförvaltningens investerings budget i samband med 2023 års 
över- och underskottshantering. 

Sänt till: 
Räddningstjänsten 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 120 

Slutredovisning av investeringsprojekt med 
budgeterat anslag på över 1 miljon kronor inom 
kommunledningsförvaltningen 
Dnr: KLF 2022/388 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens slutredovisningar av 
investeringsprojekt med budgeterat anslag på över 1 miljon kronor under år 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Hässleholms kommuns riktlinjer för investeringar ska alla investeringsprojekt 
med ett anslag på 1 mnkr eller mer slutredovisas till kommunstyrelsen. 
Redovisningen ska innehålla en efterkalkyl med uppföljning och analys i jämförelse 
med förkalkylen/budgeterat belopp. Syftet är att främja organisatoriskt lärande och 
slutrapporten ska därför omfatta erfarenheter och lärdomar från projektet. 
Slutredovisningen ska innehålla svar på följande frågor: 

• Har investeringens syfte och mål uppnåtts? 

• Har några avvikelser inträffat i förhållande till förkalkylen/budgeten? 

• Har tidplanen hållit? 

• Om avvikelser skett på ovanstående punkter, vilka är orsakerna? 

• Vilka lärdomar och erfarenheter har dragits av investeringsprojektet? 

Varje avdelning ansvarar för slutredovisningen av investeringsprojekt. Följande 
projekt slutredovisas: 

Accesspunkter, utökning och reinvestering (IT) 
Chromebooks till skolan (IT) 
Fastighetsnät (IT) 
Ipads till skolan (IT) 
IT-utrustning AK (IT) 
Klientarbetsplats (IT) 
Ospecificerat IT (IT) 
Server och lagring (IT) 
Switchar, utökning och reinvestering (IT) 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

Wifi till omsorgen (IT) 
Wifi till skolan (IT) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Säkerhet i skolor (F örvaltningschef/ säkerhetsverksamhet) 
Säkerhetsarbete (F örvaltningschef / säkerhetsverksamhet) 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-15, § 66, kommunstyrelsen att 
godkänna kommunledningsförvaltningens slutredovisningar av investeringsprojekt 
med budgeterat anslag på över 1 miljon kronor under år 2021. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
IT-avdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Årsredovisning 2021 Sociala stiftelsen 
Dnr: KLF 2022/442 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen 2021 för den bokföringsskyldiga 
stiftelsen, Hässleholms kommuns sociala stiftelse. 

Beskrivning av ärendet 

Av Hässleholms kommuns 8 förvaltade stiftelser är en bokföringsskyldig och 
upprättar årsredovisning. Det är Hässleholms kommuns sociala stiftelse. 

Stiftelsens årsredovisning har reviderats och godkänts av PwC:s revisor Martin 
Troedsson. Arsredovisningen ska enligt stiftelselagen godkännas av förvaltaren i 
detta fall kommunstyrelsen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 71, kommunstyrelsen att 
godkänna årsredovisningen 2021 för den bokföringsskyldiga stiftelsen, Hässleholms 
kommuns sociala stiftelse. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

J,steriog ~ \) yJ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Medfinansiering av Leader 2023-2027 
Dnr: KLF 2022/448 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar begäran om medel från Leader Östra Skåne och 
beloppen enligt önskemål i ansökan arbetas in i Strategisk plan med budget 2023-
2025. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag röstar ja. Den som vill avslå röstar nej." 

12 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin G ustavsson (KD) X 

Thomas 1-Taraldsson (L) X 

Hanna N ilsson (SO) X 

UlfBerggren (SO) X 

Sven Lundh (SO) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Irene N ilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

Lena Svensson (C) 

Lars J ohnsson (M) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

I: I I 
12 1 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Leader Östra Skåne har inkommit med en ansökan, se bilaga 1, om begäran om 
medfinansiering från kommunen under åren 2023-2027 med totalt 4 988 268 kr 
som de vill ha utbetalat enligt följande: 

2023: 1 100 000 kr 
2024: 972 067 kr 
2025: 972 067 kr 
2026: 972 067 kr 
2027: 972 067 kr 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 72, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Begäran om medel från Leader Östra Skåne beviljas och beloppen enligt önskemål i 
ansökan ska arbetas in i Strategisk plan med budget 2023-2025. 

Sänt till: 
Leader Östra Skåne 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

lnvesteringsbudget omsorgsnämnden 2022, utökat 
behov 
Dnr: KLF 2022/457 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Omsorgsnämndens investeringsbudget tillförs 1,2 miljoner kronor under 
2022 för att täcka ett investerings behov avseende spolare. 

2. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
investeringar. Investeringen ska vara anslagstyp 2. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

I uppföljningen per den 30 april 2022 prognosticerade omsorgsnämnden en negativ 
avvikelse på investeringsbudgeten med 1,2 mnkr. Avvikelsen avser utgifter för 
spolare vilket är ett desinficeringsverktyg inom vården, i ett projekt som startade 
2021 men som kommer att avslutas 2022. Det var känt vid bokslutet 2021 att 
projektet skulle fortsätta efter årsskiftet och finansieringen skulle därför ha hanterats 
i över-/underskottshanteringen. Det fanns ett överskott i investeringsbudgeten som 
kunde ha överförts till 2022 för att täcka återstående utgifter i projektet. Enligt 
omsorgsnämnden kom inte informationen fram till rätt person så att ärendet kunde 
slutföras, sannolikt på grund av att flera ekonomer samt verksamhetschefen för 
särskilt boende avslutade sina anställningar vid tidpunkten. 

Sammanfattande bedömning 
Det har funnits en plan för och finansiering av projektet, men informationen om att 
överföra budget i över-/underskottshanteringen har inte nått fram utan ärendet har 
fallit mellan stolarna. Enligt omsorgsnämnden berodde detta på att flera 
nyckelpersoner avslutat sina anställningar samtidigt. 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att budget för den återstående delen 
av projektet ska tillföras omsorgsnämnden enligt beslutspunkten ovan eftersom om 
det tagits upp i samband med över- och underskottshanteringen hade medlen 
överförts till 2022. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 73, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Omsorgsnämndens investeringsbudget tillförs 1,2 miljoner kronor under 
2022 för att täcka ett investerings behov avseende spolare. 

2. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
investeringar. Investeringen ska vara anslagstyp 2. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 124 

Säkerhet i form av borgen för verksamheten vid 
Hässleholms Kretsloppscenter - ansökan om 
komplettering 
Dnr: KLF 2022/241 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Hässleholms kommun beviljar Hässleholm Miljö AB, 556555-0349, 
kommunal borgen på 95 miljoner kronor för bolagets verksamhet vid 
Hässleholms Kretsloppscenter. 

2. Borgensåtagandet ställs såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen. 

3. Borgensavgiften för 2022 fastställs till 0,75%. 

4. Borgensåtagandet ställs till Länsstyrelsen i Skåne län och för förvaring hos 
denna myndighet. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholm Miljö AB ansöker om kommunal borgen på 95 mkr som ställs till 
Länsstyrelsen i Skåne län och för förvaring hos denna myndighet. Mark- och 
miljödomstolens tillstånd att enligt miljöbalken bedriva verksamhet vid Hässleholms 
Kretsloppscenter är daterat från 2017-05-04. Det fanns sedan 2005 en utfärdad 
kommunal borgen för verksamheten på Vankiva avfallsanläggning. Men den 
transporterades inte över till Hässleholm Miljö AB vid bolagssammanslagningen 
2009. Och 2010 upphävdes all tidigare kommunal borgen i samband med beslut om 
ny borgensram på 738 mkr grundad på aktuell låneskuld. För att uppfylla villkoren i 
tillståndet för Hässleholms Kretsloppscenter måste ett nytt borgens beslut på 95 
mkr fattas. Borgensavgiften för 2022 bör fastställas till 0,75% eftersom säkerheten 
omprövas vart femte år. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-06-07 beslut om detta (KF § 74/2022). 

Mark- och miljödomstolen har 2022-07-26 förelagt bolaget att senast 2022-08-26 
inkomma med komplettering i form av förtydligande att den kommunala borgen 
kommunfullmäktige i Hässleholms kommun beviljat Hässleholm Miljö AB enligt 
beslut 2022-06-07 § 7 4 är ställd såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen. Bolaget 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

har beviljats anstånd att inkomma med komplettering till 2022-09-16 och kommer 
söka ytterligare anstånd till 2022-10-15 med åberopande av den kommunala 
beslutsprocessen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 82, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Hässleholms kommun beviljar Hässleholm Miljö AB, 556555-0349, 
kommunal borgen på 95 miljoner kronor för bolagets verksamhet vid 
Hässleholms Kretsloppscenter. 

2. Borgensåtagandet ställs såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen. 

3. Borgensavgiften för 2022 fastställs till 0,75%. 

4. Borgensåtagandet ställs till Länsstyrelsen i Skåne län och för förvaring hos 
denna myndighet. 

Sänt till: 
Hässleholm Miljö AB 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

J,steriog iJ i~ Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsen 

§ 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Granskningsrapport om process av inköp av 
skyddsutrustning 
Dnr: KLF 2022/159 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Revisorernas granskningsrapport och omsorgsnämndens yttrande läggs till 
handlingarna. 

2. Omsorgsnämnden ska inom sex månader från kommunfullmäktiges beslut i 
detta ärende till kommunstyrelsen inkomma med rapportering om hur 
arbetet fortskrider med att efterkomma de rekommendationer som 
kommunens revisorer föreslagit i sin granskningsrapport. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
genomfört en fördjupad granskning med syfte att bedöma om omsorgsnämnden 
har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende 
skyddsutrustning under 2021. 

Revisorerna delar rapportens bedömning att omsorgsnämnden har brustit i sin 
styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning. De 
bedömer att nämnden har säkerställt tillgången till skyddsutrustning och att den 
bristande styrningen och uppföljningen i detta fall inte inverkat negativt på 
nämndens övriga verksamheter eller patientsäkerheten. Revisorerna bedömer vidare 
att det är en brist att nämnden inte har säkerställt att gällande policys riktlinjer och 
regler följts. Nämnden har heller inte säkerställt att det fanns ett tillräckligt stöd för 
verksamheter och funktioner som genomförde inköp eller säkerställt att 
bedömningen av behovet grundas på länsstyrelsens rekommendationer. 

Omsorgsnämnden har yttrat sig över rapporten. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-15, § 68, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunstyrelsen 

Josteriog 0 1~ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

1. Revisorernas granskningsrapport och omsorgsnämndens yttrande läggs till 
handlingarna. 

2. Omsorgsnämnden ska inom sex månader från kommunfullmäktiges beslut i 
detta ärende till kommunstyrelsen inkomma med rapportering om hur 
arbetet fortskrider med att efterkomma de rekommendationer som 
kommunens revisorer föreslagit i sin granskningsrapport. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 
Revisorerna 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 126 

Medlemskap i Energikontoret Sydost 
Dnr: KLF 2022/355 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Hässleholms kommun ska ansöka om medlemskap i föreningen 
Energikontoret Sydost. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att färdigställa och underteckna för 
ansökningen erforderliga handlingar. 

3. Medlemsavgift och serviceavgift, cirka 55 000 kronor, att betala första 
gången 2023, finansieras genom inarbetning i budget. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot 
beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) och Hanna Nilsson (SD) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag röstar ja. Den som vill avslå ärendet röstar nej." 

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT/TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Thomas l-laraldsson (L) X 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Hanna Nilsson (SD) X 

UlfBerggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FY) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Irene N ils son (S) X 

Camilla Lindo ff (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars J ohnsson (M) X 

9 4 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Medlemsorganisationen Skånes Kommuner letar ny huvudman för Energikontoret 
Skåne, då man anser att verksamheten inte gagnas av att ha Skånes Kommuner som 
huvudman. Skånes Kommuners styrelse ser Energikontoret Sydost som en möjlig 
ny huvudman av Energikontoret Skåne. Genom en sammanslagning av de båda 
energikontoren skulle en sådan ny organisation bli det största energikontoret i 
Sverige. Detta skulle skapa ett bredare erbjudande och värde för medlemmarna i 
Energikontoret Sydost. 

Under 2021 har Skånes Kommuners styrelse fört dialog med Energikontoret Sydost 
kring en verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne. I slutet på 2021 önskade 
styrelsen för Energikontoret Sydost att de skånska kommunerna gav ett indikativt 
svar på om de var intresserade eller inte av att bli medlemmar i Energikontoret 
Sydost. 

Skånes Kommuner tillfrågade därför sina medlemmar om de var intresserade av att 
bli medlemmar i Energikontoret Sydost. 90% av de skånska kommunerna (30 av 33) 
var positiva/intresserade av att ingå i en fortsatt process med verksamhetsövergång 
från Energikontoret Skåne till Energikontoret Sydost. 

Föreningsstämman i Föreningen Energikontor Sydost har därefter beslutat att 
erbjuda kommunerna i Skåne samt Region Skåne möjlighet att ansöka om medlem
skap i föreningen. Av utredningen framgår vidare att medlemskap träder i kraft den 
1 januari 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Medlemskap innebär en medlemsavgift som om samtliga Skånes kommuner och 
Region Skåne blir medlemmar uppgår till 2 500 kr, i annat fall 5 000 kr. Till detta 
kommer en serviceavgift som uppgår till 1 krona per medborgare och år, minskat 
med den årliga medlemsavgiften. Serviceavgiftens storlek gäller om Region Skåne 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

och samtliga 33 skånska kommuner blir medlemmar i föreningen, annars ska inte 
medlemsavgiften avräknas. 

Kontakt med ekonomiavdelningen har förevarit. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-15, § 70, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Hässleholms kommun ska ansöka om medlemskap i föreningen 
Energikontoret Sydost. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att färdigställa och underteckna för 
ansökningen erforderliga handlingar. 

3. Medlemsavgift och serviceavgift, cirka 55 000 kronor, att betala första 
gången 2023, finansieras genom inarbetning i budget. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att ärendet ska avslås. 

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

Sänt till: 
Energikontor Sydost AB 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 127 

Ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 
Dnr: KLF 2022/501 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag 
till ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

Till Hässleholms kommun har inkommit skrivelse från förbundschef en i 
Samordningsförbundet Skåne Nordost med följande innehåll. 

Under 2020 och 2021 har arbete pågått med att uppdatera den mall som Nationella 
rådet tagit fram för att ge samordningsförbunden stöd i framtagandet av 
förbundsordningar. Under framtagande av den uppdaterade mallen har 
Arbetsförmedlingen (AF), Försäkringskassan (FK) och Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) jurister varit involverade i arbetet. Uppdatering av mallen har gjorts 
för att både lag om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser (Finsamlagen) 
och kommunallagen har ändrats sedan mallen senast uppdaterades 2016. I samband 
med arbetet har parternas jurister också uppmärksammat den tolkning av 10 § i 
Finsamlagen som tidigare gjorts i förbundsordningsmallen av Nationella rådet är 
felaktig. För representation i styrelsen för ett samordningsförbund enligt 
Finsamlagen gäller enligt 10 § att varje förbundsmedlem skall vara representerad i 
styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Detta är ett minimum. Antalet 
ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter. Flera kommuner utgör inte en 
gemensam medlem utan varje kommun är en medlem i ett samordningsförbund och 
tillsammans bildar de en part. Det innebär att varje kommun och region som är 
medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till 
styrelsen. 

Utifrån de förändrade riktlinjerna har Samordningsförbundet Skåne Nordosts 
förbundsordning skrivits om och samtidigt har en generell översyn gjorts. Förslag 
till ny förbundsordning presenterades av förbundschefen under förbundets 
styrelsemöte den 13 juni 2022 och styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att skicka 
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ut omarbetad förbundsordning till medlemsorganisationerna med förslag om 
godkännande. Ny förbundsordning avses tillämpas från och med den 1 januari 
2023. 

Av förslaget till ändrad lydelse framgår att de viktigaste ändringarna finns i §§ 5 
(styrelsen) och 6 (krav på kvalificerad majoritet i vissa fall). Vidare finns mindre 
justeringar i bland annat §§ 13, 14 och 18-20. Nu gällande förbundsordning framgår 
av dokument i ärendet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 7 6, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till ändrad 
förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

Sänt till: 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 
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§ 128 

Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen 
Dnr: KLF 2021/645 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Punkt 1 i motionen ska anses besvarad. 

2. Punkt 2 i motionen avslås 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig 
reservation undertecknad Hanna Nilsson (SD) med följande lydelse: 

"Sverigedemokraterna i Hässleholm lade denna motion för att vi vill ha fler 
hundrastgårdar på strategiskt utvalda platser i vår kommun. Vi tycker att detta är en 
kommunal angelägenhet och inte som de andra partierna, att föreningar ska driva 
dem." 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Lena Svensson (C) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej." 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

36 (49) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

9 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

T homas 1-laraldsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widrnark (FV) X 

Lena Wallentheirn (S) X 

J oachirn Fors (S) X 

Irene N ilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars J ohnsson (M) X 

9 3 1 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Sven Lundh och Susanne Lottsfeldt, båda Sverigedemokraterna, väckte en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de yrkade följande. 

1. Att berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens hundrastgårdar 
och dess geografiska platser. 

2. Att på av berörd nämnds valda plats/platser uppföra ny/nya 
hundrastgårdar. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 25 
november 2021, § 113, beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
"med hänsyn att rutiner redan finns." 

I tjänsteskrivelse den 12 januari 2022 gjorde kommunledningsförvaltningen följande 
bedömning Av utredningen från tekniska nämnden framgår att det för närvarande 
finns fyra hundrastgårdar på kommunens mark och var de är belägna. Mot 
bakgrund av dessa uppgifter och då något behov av att ge ett uppdrag om 
inventering med mera därför inte kan anses föreligga bör motionen i denna del 
anses besvarad. Praxis hos tekniska förvaltningen synes vara att om hundrastgård 
anordnas ska den skötas av en för ändamålet bildad förening. Nya hundrastgårdar 
kan således komma att anordnas, men det förutsätter alltså engagemang från 
hundägarna. Därmed behöver kommunens resurser inte ianspråktas för skötseln. 
Någon anledning att frångå denna praxis har enligt kommunledningsförvaltningens 
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uppfattning inte framkommit. Motionen i denna del bör därför avslås. - Förslaget 
till beslut var att punkt 1 i motionen skulle anses besvarad och punkt 2 avslås. 

Kommunstyrelsen beslutade därefter vid sammanträde den 2 februari 2022, § 25, att 
återremittera ärendet "för att låta utreda eventuellt antal, plats/platser och 
finansiering av hundrastgård/hundrastgårdar i Hässleholms stad" 

Tekniska nämnden har inkommit med utredning och föreslår i beslut vid 
sammanträde den 24 mars 2022, § 21, att kommunstyrelsen godkänner den. Av 
utredningen framgår bland annat följande. Tekniska förvaltningen har tittat på 
platser som eventuellt skulle kunna användas till hundrastgårdar och då kommit 
fram till sex tänkbara platser, vilka framgår av karta i ärendet. Hundrastgården är 
tänkt att vara ca 30x30 meter med 1,2 meter högt flätverksstaket samt dubbelgrind. 
Markbeläggning är gräs och utrustning i rastgården kan vara en bänk, en 
informationstavla, några större stenar samt hundlatrin. Byggkostnad per 
hundrastgård beräknas till 100 000 - 1 SO 000 kronor beroende på förutsättningarna. 
Detta är en kostnad som tidigare har legat på den förening som tagit på sig att 
ansvara och sköta rastgården. Driftskostnad hamnar på cirka 8 000 - 12 000 
kronor/år och hundrastgård. Det inkommer högst ca 1-2 samtal/år till 
förvaltningen med förfrågan om att anlägga en hundrastgård. 

Bedömning 
Av ovannämnda utredning framgår sex platser i Hässleholm där det enligt tekniska 
nämnden kan vara tänkbart att anlägga hundrastgårdar. Vidare framgår beräknad 
kostnad för uppförande och drift. Det finns för närvarande inte några 
hundrastgårdar i Hässleholms stad; de som finns i kommunen är belägna i Vinslöv, 
Vittsjö, Hästveda och Tyringe. Det har, som framgår av tidigare yttrande från 
nämnden, hittills varit nämndens praxis att om hundrastgård anordnas ska den 
skötas av en för ändamålet bildad förening. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer fortfarande att det kan anses vara en lämplig ordning. Mot denna 
bakgrund och då intresset för närvarande av att anlägga hundrastgårdar tydligen är 
litet vidhåller kommunledningsförvaltningen sitt tidigare ställningstagande. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 77, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Punkt 1 i motionen ska anses besvarad. 

2. Punkt 2 i motionen avslås 
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Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

"Sverigedemokraterna i Hässleholm lade denna motion för att vi vill ha fler 
hundrastgårdar på strategiskt utvalda platser i vår kommun. 
Vi tycker att detta är en kommunal angelägenhet och inte som de andra partierna, 
att föreningar ska driva dem. 

På grund av ovanstående yrkade Sverigedemokraterna bifall på motionen, då vårt 
yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet". 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
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§ 129 

Motion om inventering av tomma hus 
Dnr: KLF 2021/464 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter och Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig 
motivering undertecknad Hanna Nilsson (SD) med följande lydelse: 

"Sverigedemokraterna tycker att denna motion är väldigt bra och vi stämmer in i det 
behovet som motionen behandlar. Dock menar vi att detta inte är något vi i denna 
situation kan prioritera framför andra viktiga uppgifter på Miljö- och 
stads byggnadsnämnden. 

Men vi tror på att detta kan göras av förvaltningen när tid finnes och ej genom ett 
motionsbeslut utan genom dialog och styrning. 

På grund av ovanstående väljer vi att reservera oss mot beslutet trots att vi ej yrkade 
något annat." 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej." 

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

Kommunstyrelsen 

Justering 

~ 
Utdraget bestyrkes 
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LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

Karin Axelsson (M) 

Robin Gustavsson (KD) 

Thomas Haraldsson (L) 

H anna Nilsson (SD) 

Ulf Berggren (SD) 

Sven Lundh (SD) 

Björn Widmark (FV) 

Lena Wallentheim (S) 

Joachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars J ohnsson (M) 

JA 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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NEJ 
AV-
STÅR 

X 

X 

X 

X 

X 

8 5 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Johan Lindman (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han yrkar att 
Hässleholms kommunfullmäktige ger uppdrag till berörd nämnd att inventera 
tomma hus i syfte att undersöka möjligheten till mer permanent boende. 

Som grund för motionen anför han följande. I Sverige står många hus tomma. Det 
är svårt att beräkna exakt hur många, men det kan uppgå till så många som över 
100 000. Hus som står tomma och öde kan upplevas som att de förfular miljön och 
kan i värsta fall vara både en miljöfara och innebära risk för olyckor. De kan också 
skapa en känsla av otrygghet bland grannar. 

Samtidigt finns det många som inte önskar annat än att få tag på ett hus för ett 
permanent boende, och flera kommuner har under de senaste åren börjat inventera 
tomma och öde hus. När Falkenbergs kommun gjorde en inventering fick 45 hus 
nya ägare som kunde flytta in i de tidigare tomma husen, enligt organisationen Hela 
Sverige. Hela Sverige ser också ett stort intresse av att bo på landsbygden, där de 
flesta tomma hus finns . 

Det finns olika sätt att genomföra inventering av tomma hus och på vilket sätt 
dialog förs med de som äger dem. Kommuner som har gjort inventeringar har hittat 
olika sätt att nå ut. Hässleholms kommun kan med fördel se på hur andra har gjort 
och välja det som passar oss bäst lokalt. Att hus står tomma innebär ett slöseri med 
resurser, och att i stället försöka hitta nya ägare som vill bo i dem innebär stor glädje 
både för de som hittar sitt drömhus men också för kommunen som kan erbjuda fler 
ett boende. 

Kommunstyrelsen 
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Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som vid 
sammanträde den 27 april 2022, § 44, beslutat att överlämna miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande över motionen som miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens svar till kommunledningsförvaltningen samt att med detta 
beslut anse remissen vara besvarad. 

Av nämnda yttrande framgår följande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ser 
generellt sett positivt på att hitta möjligheter till nya permanentboenden i 
kommunen. En inventering av hus som står tomma kan vara en del i att tillskapa ett 
mindre antal permanentboenden. Som exempel har bland annat Falkenbergs 
kommun gjort en inventering av tomma hus. Deras definition på tomma hus var att 
ingen var mantalsskriven på adressen, vilket medförde att en stor del av de 
inventerade husen var sommarstugor och att siffran 1 300 inte riktigt blev 
rättvisande. Kopplat till inventeringen gjordes också en marknadsföringskampanj 
för att locka nya invånare till kommunen. Resultatet har hittills lett till att ca 45 
tomma hus har fått nya ägare. Metoden har alltså gett ett mindre men positivt 
resultat samtidigt som det sannolikt kräver ett omfattande arbete i både inventering 
och uppföljning. D å ett uppdrag av den här sorten inte ligger inom ordinarie 
verksamhet så krävs också tillförande av resurser. 

Bedömning 
Mot bakgrund av att aktuellt uppdrag inte ryms inom miljö- och stadsbyggnads
nämnden ordinarie verksamhet, utan kräver tillförande av resurser samt att det 
skulle kräva ett omfattande arbete i både inventering och uppföljning föreslår 
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 79, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet med följande motivering: 

"Sverigedemokraterna tycker att denna motion är väldigt bra och vi stämmer in i 
det behovet som motionen behandlar. 

Dock menar vi att detta inte är något vi i denna situation kan prioritera framför 
andra viktiga uppgifter på Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Men vi tror på att detta kan göras av förvaltningen när tid finnes och ej genom ett 
motionsbeslut utan genom dialog och styrning. 
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På grund av ovanstående väljer vi att reservera oss mot beslutet trots att vi ej yrkade 
något annat". 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. Lena Wallentheim (S) yrkar bifall 
till motionen. 

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

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

43 (49) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Motion om att göra en långsiktig plan för Hässleholms 
små- och byskolor 
Dnr: KLF 2022/64 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i sin helhet med 
tillägget att punkt 2 i motionen arbetas in i den befintliga lokalförsörjningsplanen. 

Reservationer 

Moderaternas ledamöter samt Thomas Haraldsson (L), Robin Gustavsson (KD) 
och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

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

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

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att motionen ska avslås. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill avslå motionen röstar nej." 

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Thomas 1-Iaraldsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Kommunstyrelsen 
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Lena Wallentheirn (S) 

J oachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars J ohnsson (M) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Hanna Sjöstrand, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 

- Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en långsiktig 
plan för renovering av våra små- och byskolor med inriktning långsiktighet, 
underhåll, användande och utveckling. 

- Att planen därefter lyfts för politiskt beslut. 

Motionen har remitterats för yttrande till barn- och utbildningsnämnden och 
tekniska nämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut på sammanträde den 16 juni 2022, § 85, 
föreslagit att motionen mot bakgrund av vad som framgår av tjänsteskrivelse ska 
anses besvarad. 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 23 juni 2022, § 55, att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen "då detta arbete bör ingå i nämndernas 
lokalbehov med prioriteringsordning och att det finns redan framtagna 
underhållsplaner för våra byskolor". 

Bedömning 
Av yttrandena från nämnderna framgår att de finns underhållsplaner för alla skolor i 
kommunen. Det framgår också att det finns mycket påträngande och angelägna 
moderniserings-och renoverings behov även när det gäller andra skolor inom 
kommunen än den av motionärerna omtalade kategorin. Frågan om renovering eller 
andra åtgärder på en skola bör enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning 
grundas på behovet, inte på var skolan är belägen eller dess storlek. Mot denna 
bakgrund föreslås att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 81, kommunstyrelsen att 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen i sin helhet med tillägget att punkt 
2 i motionen arbetas in i den befintliga lokalförsörjningsplanen. 

Lars J ohnsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet med tillägget att punkt 2 i 
motionen arbetas in i den befintliga lokalförsörjningsplanen. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen inklusive Hanna Nilssons yrkande. 
Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Hanna Nilssons yrkande 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 Hanna Nilsson yrkande röstar nej". 

1-ja röst och 2 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: 
Lars J ohnsson (M) 

Följande röstar nej: 
Hanna Nilsson (SD) 
Lena Wallentheim (S) 

Därmed har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bifalla Hanna Nilssons 
yrkande. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 131 

Utredning om att inrätta lokalt fastighetsansvar 
Dnr: KLF 2022/384 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen lägger med godkännande tekniska nämndens utredning 
om att inrätta lokalt fastighetsansvar till handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att till kommunstyrelsen 
senast den 1 oktober 2022 inkomma med en beräkning av kostnaderna för 
en organisation av fastighetsförvaltningen som är baserad på lokal nivå. Den 
ökade kostnad som utredningen kan ge vid handen ska hänskjutas till 
kommande budgetberedning. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

Vid sammanträdet justeras beslutsförslaget i punkt 2 så att uppdraget ska ges till 
kommundirektören istället för tekniska nämnden. 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer det justerade förslaget under proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Anders Edwall (C) väckte en motion i kommunfullmäktige, i vilken han yrkade att 
"berörd nämnd" ges i uppdrag att utreda följande. 

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

• Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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• Miljöbesparing i form av minskade transporter. 

Genom beslut den 31 januari 2022, § 10, biföll kommunfullmäktige motionen på så 
sätt att tekniska nämnden senast sex månader efter att motionen hade behandlats i 
kommunfullmäktige för kommunstyrelsen skulle redovisa en sådan utredning som 
efterfrågas i motionen. 

Tekniska nämnden har nu inkommit med begärd utredning. Av den får anses 
framgå att nuvarande organisation är ändamålsenlig och att det saknas anledning att 
ändra den, bland annat skulle ett genomförande av motionens intentioner medföra 
ökade kostnader. Vidare har enligt utredningen transporterna räknat i kilometer 
minskat de senaste åren. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att utredningen med godkännande läggs till 
handlingarna, men föreslår också att tekniska nämnden ska inkomma med utredning 
om vad det skulle kosta att införa en organisation av fastighetsförvaltningen som 
baseras på lokal nivå. Frågan om ökade anslag ska sedan hänskjutas till kommande 
budgetberedning. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kommundirektören - uppdrag 

Kommunstyrelsen 

J,steriog ~ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Initiativärende gällande utredningen om anordnande 
av ny ridanläggning 
Dnr: KLF 2020/631 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska behandlas på kommunstyrelsen den 28 
september. 

Beskrivning av ärendet 

Vid sammanträdes början väcker Lena Wallentheim (S) ett initiativärende 
varigenom hon yrkar att ärendet "Utredning om anordnande av en ny 
ridanläggning", KLF 2020/631, tas upp till beslut i kommunstyrelsen den 28 
september. 

Sänt till: 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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