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Inledande ord 

Vi har nu nått drygt halvvägs i mandatperioden som styrande parti i Hässleholms kommun. 

Nyligen har vi fått boksluten för 2020 och därmed vill vi avrapportera vad vi Moderater 

tillsammans med kärnalliansen har åstadkommit så långt. 

När vi gick till val 2018 gjorde vi det på att ta ansvar. Vi ville vända den kommunala 

ekonomin och skapa en trygg kommun. Detta var också huvudbudskap från nationellt håll, 

och Moderaterna gjorde ett starkt val i kommunen i förhållande till rikssiffrorna. Därmed 

kunde vi fortsätta styra efter att vi under mandatperioden 2017 tagit över eftersom 

föregående socialdemokratiska styre inte kunnat få igenom en enda budget och deras 

samarbeten föll ihop. 

Jag tycker vi ska vara stolta över att vi alla som företrätt Moderaterna under denna tid lyckats 

hålla ihop kärnalliansen med goda relationer och att vi kunnat få igenom våra budgetar i ett 

politiskt landskap som vi inte tidigare haft att hantera. Att styra i minoritet med tre jämnstarka 

block har tydliga begränsningar. Men vi har lyckats inte bara hålla ihop ledningen för 

kommunen – utan också göra stora förändringar i den kommunala organisationen och 

ekonomin, förändringar som kommer gagna Hässleholms kommun många år framöver. 

Lars Johnsson  

 

Våra resultat så långt 

Det allra mest talande för vad vi Moderater åstadkommit är egentligen en sak:  

- För första gången på många år har Hässleholms kommun nu brutit trenden 

med kostnadsökningar som ständigt är högre än intäktsökningarna.  

En långvarig trend av ekonomiska frikostigheter har lett till att Hässleholm är 
en av de högst beskattade skånska kommunerna. Denna utveckling har vi nu 
vänt. Det förtjänar att upprepas. Resultatet kan inte åläggas något annat än ett 
oerhört aktivt Moderat arbete för kommunens bästa.  

Vi ska vara stolta – men vi är inte klara! 
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Ekonomi 

För året 2020 går Hässleholms kommun plus 133 miljoner kronor. Det innebär att kommunen 

på sikt kan minska lånebehovet och redan nu börja skapa förutsättningar för en långsiktigt 

starkare ekonomi. Våra resultat beror på att vi tog krafttag direkt vid mandatperiodens början 

i 2018-2019 års budget. Också förra året gick ekonomin ihop; balanskravet gick break even 

och rent ekonomiskt blev det ett plus på 80 miljoner. 

Varför är detta viktigt? Det kanske är självklart för oss Moderater, där argumenten är: med en 

stark ekonomi kan vi bygga infrastruktur, vi kan intensifiera arbetet med att ge elever och 

äldre allt bättre omsorg och vi kan göra vår kommun mer attraktiv genom att samtidigt sänka 

skattetrycket. Det förutsätter att vi också är förnuftiga med våra investeringar framöver. 

Organisation 

Hur har vi då möjliggjort denna vändning för Hässleholms kommun? Jo genom att samtidigt 

förbättra kvaliteten på vår verksamhet och effektivisera den kommunala organisationen på 

ett genomtänkt sätt. 

Moderaterna har i snabb takt drivit igenom: 

 Politiska organisationsförändringar 

Moderaterna har varit drivande i ett av våra viktigaste vallöften, vi har minskat 

antalet nämnder, styrelser och ledamöter. Detta är något som vi har pratat om 

i många år – men denna mandatperioden har handlat om att leverera trots det 

parlamentariska läget. Åtskilliga av oss Moderater har lagt gott om tid på att 

prata och förhandla - med alla! 

 Förvaltningssammanslagningar 

Kultur- och fritidsförvaltningen och Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

jobbar bättre med gemensamma grepp än genom att vara fyra förvaltningar. 

Detta tillvägagångssätt har också lett till färre chefer och mer direkta 

beslutsvägar. En effektivare organisation helt enkelt. 

 Arbetslinjen 

För att uppfylla ytterligare en Moderat profilfråga har vi satt fokus på 

arbetsmarknad och bidrag. I ett svårslaget högt tempo om bara 6 månader 

åtog sig Stefan Larsson (M) som temporär ordförande att slå ihop 

Arbetsmarknadsenheten under kommunstyrelsen med enheten Ekonomiskt 

bistånd från Socialförvaltningen till en ny förvaltning. Detta är vi övertygade 

om kommer leda till ett betydande utvecklingsarbete för att få fler i arbete och 

färre på bidrag. Redan nu visar det sig att 8 av 10 går ut i arbete från deras 

projekt. I detta ligger också ett aktivt arbete för integration – en av våra 

framtidsutmaningar. 
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 Måltidsorganisation 

Det senaste vi nått i nära hamn med är måltidsorganisationen. För den 

Moderat som varit med länge är denna fråga väl bekant. Det är helt orimligt att 

ha två organisationer för måltidsproduktion i kommunen, en för skola och en 

för omsorg. Både barn och äldre ska ha god och näringsriktig mat. En 

förändrad måltidsorganisation är ännu ett område där vi levererar en lösning 

som kombinerar högre kvalitet med lägre kostnader - för en långsiktigt stark 

ekonomi och nöjda medborgare. 

 Lokalbehov 

Ett omfattande arbete har lagts på kartläggning där vi ser direkta vinster: 

kommunens lokalyta kan minskas från 450 000 kvm till 370 000 kvm – då 

kommer vi i nivå med behovet i jämförbara kommuner. Vårt mål är att spara 

27 miljoner på tre år. 

 

Utveckling 

Ett av de ledord som Moderaterna har tagit fasta på sedan många mandatperioder är 

utveckling. Vi vill vara det parti som allra mest står för framtidstro och en stark utveckling i 

hela Hässleholms kommun. Med hela Hässleholms kommun menar vi inte bara Hässleholms 

stad eller bara det arbete som sker i den kommunala organisationen. Vi vill ha möjligheterna 

för landsbygd och kransorter och friheten för individer och företagare att själva driva den 

utveckling man vill se i sitt närområde och i sina företag.  

Därför har vi arbetat med enklare väg in till kommunen och att alla handläggare och 

medarbetare ska ha ett tydligt fokus på bemötande och respekt för kommuninvånaren 

oavsett om det är en privatperson, företagare eller avtalspartner. För att bli mer tillgängliga 

för medborgarna har vi skapat ett kontaktcenter som underlättar för den som behöver hjälp 

att hitta rätt och få svar.  

Under de senaste två åren har Hässleholms kommun sett en byggboom med nya Tågdepån, 

ett nytt handelsområde, nya bostäder som dessutom passar väl in i vår ursprungliga 

sekelskiftesmiljö på T4, det planeras och byggs villor, marklägenheter och hyresrätter i 

Sösdala, Vinslöv, Tyringe, Hästveda och Bjärnum – hela vår kommun är attraktiv! Vi tar vara 

på vårt läge med både expansiv stadsmiljö och det goda livet nära naturen. 

För att ytterligare öka attraktiviteten i våra stationsorter har vi också startat projekt inom 

rivning och städning. Saneringsfastigheter som förfaller köps in och rivs och mark planläggs 

för annat av värde för medborgarna lokalt. Ett städprojekt ska utveckla både sysselsättning 

för långtidsarbetslösa och trivsel i kommunen.  

Med stor sannolikhet kommer vi dock lida en förlust – S, SD och V har gemensamt gått in för 

att köpa in fastigheten Brännmästaren till dubbla marknadsvärdet, detta är inte god 

ekonomisk hushållning med våra gemensamma skattemedel.  
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En av våra satsningar för ökad trygghet är att vi bygger en ny brandstation i Sösdala. I 

Hässleholms kommun har det inte byggts någon ny brandstation sedan 

kommunsammanslagningen 1974. Sedan dess har kommunen växt och detta är därför ett 

prioriterat behov. Det har också gjorts extra satsningar för rekrytering av deltidsbrandmän. 

Även kommunens barnfamiljer behöver trygghet och en god miljö för lärande. Vi har därför 

beslutat att bygga ny Silviaskola för barn med hörselnedsättning och ny sporthall, och att 

bygga om Grönängsskola med ny förskola. Förutom att vår Moderata linje är att vi ska ha rätt 

omfattning av skolor i förhållande till behovet, så är det viktigt att vi har moderna skolor med 

rätt utrustning och bra arbetsmiljö. 

Pandemins konsekvenser 

Så måste vi ändå säga några ord om detta. Samtidigt som Moderaterna har varit pådrivande, 

lagt en stark grund för framtiden och levererat, så har hela 2020 präglats av Covid-19. 

Omsorgsverksamheten, skolan, kulturen och föreningslivet – alla har vi påverkats och 

begränsats på ett nästan ofattbart sätt. Särskilt Omsorgsförvaltningen har i detta fått dra ett 

tungt lass samtidigt som mediabevakningen har varit omfattande, men det har också lett till 

nya arbetssätt och samarbeten. 

Pandemin har i sig orsakat både hinder, en del missnöje och oro i avsaknad av “riktiga” 

möten, kostnader men också stora förändringsmöjligheter i den kommunala organisationen. 

Men vi ser nu ett slut på åtminstone pandemin, vaccinationerna är igång och snart kommer 

livet att återvända till en normalitet som vi kanske knappt kommer ihåg. Vi Moderater 

kommer då att lägga i ytterligare en växel. För strax blir det valår. Och då ska vi träffas! För 

nu när vi har klarat goda resultat trots ett minoritetsstyre med två block att ständigt hoppa 

mellan, och trots en världsomspännande pandemi – ja då klarar vi allt vi sätter oss för 

framöver också. Tillsammans och stolta. 

 

Avslutande ord från Joakim 

För mig som kretsordförande är det oerhört viktigt att vår partikultur och vårt Moderata 

ledarskap präglas av dialog, samarbete och respekt för varandra. Alla, nya som gamla 

medlemmar och ledamöter och föreningsaktiva, behövs för att skapa ett starkt Moderat styre 

också framöver. Vi fokuserar på att lyfta varandra och varandras styrkor, att nå samsyn och 

arbeta gemensamt där alla har ett ord med i laget. 
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För framtiden arbetar vi med M-forum och att förnya de plattformar kretsen tidigare har tagit 

fram utifrån förslag av olika Moderata företrädare i nämnderna. En arbetsgrupp är tillsatt som 

leder arbetet att skapa en ny valplattform utifrån materialet. Följ därutöver gärna Lars 

Johnssons nyhetsbrev som skickas ut regelbundet! 

Med gemensamma krafter fortsätter vi arbetet att omskapa och förbättra Hässleholms 

kommun! 

Joakim Karlsson 

 

 

Kontakt och fakta 

Har du frågor eller tankar om Moderaternas politik, vill du påverka eller engagera dig mer? 

Oavsett är du varmt välkommen att höra av dig! 

Lars Johnsson, kommunstyrelsens ordförande: lars.johnsson@hassleholm.se 

Joakim Karlsson, Kretsordförande Moderaterna Hässleholms kommun: 

joakim.karlsson@hassleholm.se 

Lynn Thulin, M-forum och utbildning, lynn.thulin@skane.se 

Du kan också söka upp din förening på Moderaternas hemsida eller Facebook! 

Hässleholmskretsen består av: Moderaterna Hässleholm partiförening, Moderaterna Tyringe 

partiförening, Moderaterna Västra Göinge partiförening, MUF Göinge, Hässleholms 

Moderata kvinnor och Moderata seniorer. 

Moderaterna i Hässleholms kommun har mandatperioden 2018-2022 ett aktivt samarbete 

med Liberalerna och Kristdemokraterna kallat kärnalliansen och har ordförandeskap i 

nämnderna. Vice ordförandeposterna innehas av Sverigedemokraterna och 2e vice 

ordförandeposter av Socialdemokraterna och Centern. 
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