
H""ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2022-10-26, kl. 13:30-15:54 
Ajournering kl. 14.38-14.59 (§ 163) 
Hanna Nilsson (SD) ordförande 
Lina Bengtsson (M) 1 :e vice ordförande 
Lena Wallentheim (S) 2:e vice ordförande 
Ulf Berggren (SD) 
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Christer Caesar (KD) 
Joachim Fors (S) 
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Paul Thurn. 
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J ohnsson, Simon Berneblad, Johan Lindman, Ellicka Hermodsson, Anders Edwall, 
Arberesha Sabani. 
Bitr. förvaltningschef Amra Salihovic, kanslichef Marina Nillund, ekolog Lars-Erik 
Williams (§ 171), kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Lina Bengtsson 
Lena Wallentheim 

Kommunlednings förvaltningen, 2022-10-26 
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Justerare L 
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§ 169 

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 
Dnr: KLF 2022/756 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. För perioden 2022-10-26 till och med det tillfalle då kommunfullmäktige 
väljer kommunstyrelse nästa gång, utses tre ledamöter, ordförande och vice 
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott enligt följande: 

Hanna Nilsson (SD), ordförande 
Lina Bengtsson (M), vice ordförande 
Lena Wallentheim (S) 

2. För perioden 2022-10-26 till och med det tillfalle då kommunfullmäktige 
väljer kommunstyrelse nästa gång, utses tre ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott enligt följande: 

Ulf Berggren (SD), ersätter i första hand Hanna Nilsson (SD) och i andra 
hand Lina Bengtsson (M) 
Stefan Larsson (M), ersätter i första hand Lina Bengtsson (M) och i andra 
hand Hanna Nilsson (SD) 
Joachim Fors (S), ersätter Lena Wallentheim (S) 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av tre ledamöter och tre ersättare och ska 
ha en ordförande och en vice ordförande. 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen vid valet även ska 
besluta om ersättarnas tjänstgöringsordning. 

Sänt till: Troman, Personalavdelningen, De valda 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 170 

Val av personalutskott 
Dnr: KLF 2022/757 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. För perioden 2022-10-26 till och med det tillfålle då kommunfullmäktige 
väljer kommunstyrelse nästa gång, utses tre ledamöter, ordförande och vice 
ordförande i personalutskottet enligt följande: 

Ulf Berggren (SD), ordförande 
Joachim Fors (S), vice ordförande 
Stefan Larsson (M) 

2. För perioden 2022-10-26 till och med det tillfålle då kommunfullmäktige 
väljer kommunstyrelse nästa gång, utses tre ersättare i personalutskottet 
enligt följande: 

Hanna Sjöstrand (SD), ersätter i första hand Ulf Berggren (SD) och i andra 
hand Stefan Larsson (M) 
Charlotta Eroldsson (M), ersätter i första hand Stefan Larsson (M) och i 
andra hand Ulf Berggren (SD) 
Magnus Akeborn (V), ersätter Joachim Fors (S) 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare och ska ha en ordförande 
och en vice ordförande. 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen vid valet även ska 
besluta om ersättarnas tjänstgöringsordning. 

Sänt till: Troman, personalutskottet, de valda 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Remissvar - EU-kommissionens förslag till förordning 
om restaurering av natur 
Dnr: KLF 2022/773 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet över EU-kommissionens förslag till förordning 
om restaurering av natur och överlämnar det till Miljödepartementet. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter, Agneta Olsson Enochsson (L) och Magnus 
Akeborn (V) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Stefan Larsson (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

EU:s kommission presenterade den 22 juni 2022 ett meddelande med förslag till ny 
förordning om restaurering av natur inom EU. Miljödepartementet har lämnat ut 
förslaget på remiss, vilken ska besvaras senast 31 oktober. Hässleholms kommun 
har inte fått ärendet på remiss, men vill ta tillfallet i akt att yttra sig över remissen. 
Remissen har tagits fram i samarbete mellan Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, 
där expertis med sakkunskap finns i organisationen, samt 
Kommunlednings förvaltningen. 

Yttrande 

I EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 som antogs den 20 maj 2020 åtog 
sig kommissionen att innan utgången av 2021 ta fram ett förslag till juridiskt 
bindande mål för återställande av natur i EU. Enligt strategin ska särskilt fokus ligga 
på ekosystem som har högst potential när det gäller att fånga in och lagra koldioxid 
samt förhindra och minska effekterna av naturkatastrofer. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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I artikel 1 beskrivs det övergripande målet - att bidra till en kontinuerlig, långsiktig 
och uthållig återhämtning av biologisk mångfald och motståndskraftig natur genom 
restaurering av ekosystem, livsmiljöer och arter. Åtgärder bör senast 2030 omfatta 
minst 20 % av EU:s land- och havsarealer och senast 2050 alla ekosystem som är i 
behov av restaurering. 

I artiklarna 4 - 10 fastställs restaureringsmål för: 

Ekosystem på land, kustnära ekosystem och sötvattensekosystem 

Marina ekosystem 

Urbana ekosystem 

Den naturliga konnektiviteten hos vattendrag och de naturliga funktionerna hos 
tillhörande svämplan 

Populationer av pollinatörer 

Jordbruks ekosystem 

Skogs ekosystem 

Artiklarna 11-16 handlar om medlemsstaternas nationella restaureringsplaner. 

Artiklarna 1 7-23 handlar om övervakning, rapportering, delegerade befogenheter, 
kommitteförfarande, översyn och ikraftträdande. 

Hässleholms kommun förstår behoven av åtgärder för restaurering av ekosystem, 
livsmiljöer och arter för att därigenom stärka biologisk mångfald och säkerställa 
klimatanpassning. Åtgärder för restaurering av natur idag minskar behoven av 
betydligt dyrare åtgärder i framtiden. Det är således kostnadseffektivt att handla 
snabbt. Det är dock viktigt att åtgärderna och tidsplanerna är realistiska. Åtgärder 
omfattande minst 20% av EU:s land- och havsarealer senast 2030 anser 
Hässleholms kommun vara orealistiskt. 

De ekonomiska resurser som tas upp i förordningen handlar mest om 
administration av systemet. Hässleholms kommun anser att det är viktigt att vara 
tydlig med vilka ekonomiska resurser för själva genomförandet av åtgärderna som 
krävs. 

Vidare anser Hässleholms kommun att det är viktigt att det finns mycket flexibilitet 
i bestämmelserna då olika europeiska länder har mycket olika naturförhållanden och 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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olika förutsättningar. Det är viktigt att enskilda länder kan påverka hur åtgärder ska 
utföras. Det är tex viktigt att det nationella självbestämmandet i skogsfrågor värnas. 
Det är också viktigt att det kommunala självstyret värnas. 

Avrinningsområden följer inte kommun- eller länsgränser (inte heller 
nationsgränser). Hässleholms kommun anser därför att det är viktigt att arbeta 
kommun- och i visa fall länsövergripande, speciellt när det gäller restaurering av 
sjöar och vattendrag. Länsstyrelserna och regionerna bör kunna vara samordnande i 
detta arbete. 

Hässleholms kommun anser att det är viktigt med ekonomiska incitament till 
markägare där restaureringar genomförs. 

Hässleholms kommun har de senaste 30 åren arbetat med restaurering av olika typer 
av natur, bland annat sjöar, vattendrag, våtmarker, strandängar, betesmarker och 
slåtterängar. Där det förväntas att kommunerna ska arbeta med frågorna i 
förordningen anser kommunen att det krävs medel till stärkta ekonomiska resurser 
som kommer kommunerna till del. 

Bilaga 1 i förordningen tar upp Natura 2000-naturtyper som omfattas i artikel 4. 
Hässleholms kommun anser att det bör förtydligas om restaureringsåtgärder "bara" 
gäller dessa. Till exempel räknas inte barrsumpskog som en Natura 2000-naturtyp. 
Detta är en vanlig naturtyp i Sverige. I utdikade barrsumpskogar finns stora 
miljövinster att göra genom återvätning av dessa. Detta ger tex förbättrad hydrologi, 
minskade översvämningsrisker nedströms i avrinningsområdet, minskade 
klimateffekter. Det är viktigt att denna naturtyp också kan vara föremål för 
restaureringar. Även här med ekonomisk kompensation till markägare. 

Hässleholms kommun anser att samma resonemang som ovan gäller även för sjöar. 
Det är viktigt att sjöar i behov av restaurering inte förbises på grund av att de 
eventuellt inte räknas som Natura 2000-naturtyper. 

Sänt till: 
Miljödepartementet 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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