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Erik Berg, Patrik Jönsson, Irene Nilsson, Hanna Nilsson, Lena Wallentheim, Lina 
Bengtsson, Ulf Berggren,Joachim Fors, Stefan Larsson, Erika Heil-Utbult, 
Mohamed Chehade, Björn Widmark, Anders E dwall, Sven Lundh, Thomas 
Haraldsson, Susanne Lottsfeldt, Karin Axelsson (§§ 149-159 KS), Christer 
Welinder,Jerry Andersson(§§ 149-159 AMN), Lena Nilsson, Urban Widrnark, 
Dolores Öhman, Benny Petersson, Hanna Sjöstrand, Katarina Olsson(§§ 149-159 
I<FN), Ernst Herslow, Anna Pålsson (&. §§ 159 SN), Charlotta Eroldsson (fr. §§ 
159 TN), Paul Thurn, Connie Asterman,Jens Lindhohn, Thomas Lindell, Torsten 
Nilsson, Daniel Talmid (§§ 149-160), Meta Jarl, Torgny Hohnberg, Margreth 
Segerstein, Anita N ilsson,Johan Lindman, Simon Bemeblad, Nellie Krabbe, Ulrika 
Widrnark Barnekow,Jonny Dolkow,Joakim Karlsson, Anna Wallentheim (§§ 149-
159 I<FN), MikkelJönsson Vaerge, Andreas Dahlberg, Cecilia Tönning, Monica 
Ero, Karina O lsson, Kristina Lind, Sverre Albinsson, Marie Hult, Stefan Svensson, 
Magnus Akebom, Ola Lindahl, Arberesha Sabani. 

Roger O lsson, Margaretha Lindqvist, Ann-Kristine Johnsson (§§ 149-159 BUN), 
Axel J ohnsson, Thomas Nilsson, Magnus Olsson, Lars Klees (§§ 161-165), Ingrid 
Nyman(§§ 159 BUN-165), Ken Breisch (§§ 159 BUN-165), Pierre Bäckman(§§ 
159 BUN-165). 

Tilde Jarl, Jonas Andersson, Ann Olausson, Anders Wallentheim, Sofia Knutsson, 
Elo Johannesen,Jacob Johansson,Jonas Klein, Andre Lådö, Maria Hortlund, 
Hans-Göran Hansson,Josefin Syri, Axel Heinonen, Kenny Hansson, Marina 
Hallgren, Mats Andersson, Harriette Hohnberg, Tony Knutsson,Johanna 
Hörgerud, Anita Peterson. 

Kanslichef Marina Nillund, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Irene Nilsson och Mohamed Chehade 
Björn Widmark och Anders Edwall 

Sammanträdesrum 2, Stadshuset, fredagen den 9 december kl. 14.30. 

§§ 149-165 

Louise Davidsson 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Underskrifter: 

Kommunfullmäktige 

Justering 

Ordförande 

Justerare 
Irene Nilsson (S) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Kommunfullmäktige 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2022-12-05 

2022-12-09 

2023-01-02 

Kommunlednings förvaltningen 

... t~'t..~ ... .......... ..... . 
Louise Davidsson 
2022-

Utdraget bestyrkes 

3 (46) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i arbetsmarknadsnämnden § 149 

Val av styrelse i Hässleholms fibernät holding AB § 150 

Val av styrelse i Hässleholms fibernät AB § 151 

Val av begravningsombud § 152 

Val av gode män tätortsförhållanden § 153 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Hässleholms Industribyggnads § 154 
AB samt dess dotterbolag 

Avsägelse av uppdrag som ledamot samt vice § 155 
ordförande i Hässleholms Fiber holding AB samt dess dotterbolag 

Avsägelse av uppdrag som ledamot respektive ersättare i tekniska § 156 
nämnden 

Anmälningsärenden § 157 

Inlämnade motioner § 158 

Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024- § 159 
2025 

Elektroniska underskrifter i Hässleholms kommun § 160 

Förslag till ny resursoptimeringsplan (ROP) för Hässleholms kommun § 161 
2021-2026 

Motion om att införa p-skiva omgående § 162 

Motion om att få fler i arbete eller sysselsättning av dem som har § 163 
psykisk ohälsa 

Motion om bilfritt centrum i Hässleholm § 164 

Motion om att öka andelen svenska och närproducerade livsmedel § 165 
genom krav på gårdsbesök 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
arbetsmarknadsnäm nden 
Dnr: KLF 2022/761 

Beslut 

Kommunfullmäktige avskriver ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Tommy Malenström (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
arbetsmarknadsnämnden. Avsägelsen beviljades och valet av ny ersättare bordlades 
vid sammanträdet den 21 / 11. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-21, § 115, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Arbetsmarknadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 150 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Val av styrelse i Hässleholms fibernät holding AB 
Dnr: KLF 2022/810 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för perioden &ån och med årsstämman 2023 till 
och med årsstämman 2027 utse Christer Caesar (KD) till ledamot i styrelsen för 
Hässleholms fibernät holding AB. 

Yrkande 

Stefan Svensson (KD) nominerar Christer Caesar (KD) till uppdraget. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslaget under proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Den 21 november 2022, § 131, valde kommunfullmäktige för perioden &ån och 
med årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027 sex av sju ledamöter till 
styrelsen för Hässleholms fibernät holding AB. Valet av en ledamotsplats bordlades. 

Sänt till: 
D e valda 
Troman 
Personalavdelningen 
H ässleholms fibernät holding AB 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Val av styrelse i Hässleholms fibernät AB 
Dnr: KLF 2022/811 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för perioden från och med årsstämman 2023 till 
och med årsstämman 2027 utse Christer Caesar (KD) till ledamot i styrelsen för 
Hässleholms fibernät AB. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Stefan Svensson (KD) nominerar Christer Caesar (I<D) till uppdraget. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslaget under proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Den 21 november 2022, § 132, valde kommunfullmäktige för perioden från och 
med årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027 sex av sju ledamöter till 
styrelsen för Hässleholms fibernät AB. V alet av en ledamotsplats bordlades. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Hässleholms fibernät AB 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 152 

Val av begravningsombud 
Dnr: KLF 2022/815 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Kommunfullmäktige utser Samuel Ek (I<D) till begravningsombud. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har möjlighet att föreslå begravningsombud till Länsstyrelsen i Skåne. 
Uppdraget som begravningsombud är opolitiskt och ombudet ska vara en för 
uppdraget lämplig och kvalificerad person med kunskaper inom ekonomi samt med 
kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och 
begravningsseder. 

Kristdemokraterna nominerar Samuel Ek (I<D) till uppdraget. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-21, § 136, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Länsstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

j)J 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 153 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Val av gode män tätortsförhållanden 
Dnr: KLF 2022/817 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Åke Petersson M till god man i gode män 
tätortsförhållanden för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31. 

Beskrivning av ärendet 

Den 21 november 2022, § 138, valde kommunfullmäktige för perioden 2023-01-01 
- 2026-12-31 fyra av fem gode män tätortsförhållanden. Valet av en god man 
bordlades. 

Vänsterpartiet nominerar Åke Petersson M till uppdraget som god man. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Lantmäteriet 
Länsstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

'"'te~ 
Utdraget bestyrl<es 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 154 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Hässleholms 
Industribyggnads AB samt dess dotterbolag 
Dnr: KLF 2022/918 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas från och med 2022-12-31. 

2. Daniel Talmid (SD) utses till ny ledamot i Hässleholms Industribyggnads 
AB och dess dotterbolag från och med samma tidpunkt. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) nominerar Daniel Talmid (SD) till uppdraget. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner dem bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson (SD) avsäger sig uppdragen som ledamot i Hässleholms 
Industribyggnads AB och dess dotterbolag. 

Sänt till: 
Troman 
HIBAB 
Personalavdelningen 
Hanna Nilsson 
Den valda 

Kommunfullmäktige 

_t )/ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLl.. 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Avsägelse av uppdrag som ledamot samt vice 
ordförande i Hässleholms Fiber holding AB samt dess 
dotterbolag 
Dnr: KLF 2022/919 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas från och med 2022-12-31. 

2. J erry Andersson (SD) väljs till ledamot och vice ordförande i Hässleholms 
fibernät holding AB och dess dotterbolag från och med samma tidpunkt. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) nominerarJerry Andersson (SD) till uppdraget. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner dem bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Ulf Berggren (SD) avsäger sig uppdragen som ledamot och vice ordförande i 
Hässleholms fibernät holding AB och dess dotterbolag. 

Sänt till: 
Troman 
Hässleholms fiber holding AB med dotterbolag. 
Personalavdelningen 
Den valda 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 156 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Avsägelse av uppdrag som ledamot respektive 
ersättare i tekniska nämnden 
Dnr: KLF 2022/932 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelserna beviljas. 

2. Mats Erlingsson (M) utses till ledamot i tekniska nämnden. 

3. Ulrik Moberg (SD) utses till ersättare i tekniska nämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Ulrik Moberg (SD) och Mats Erlingsson (M) som valdes till ledamot respektive 
ersättare i tekniska nämnden för den kommande mandatperioden, har inkommit 
med avsägelser av uppdragen. Avsägelserna ska beviljas och ny ledamot respektive 
ersättare utses. 

Moderaterna nominerar Mats Erlingsson (M) till uppdraget som ledamot i tekniska 
nämnden för den kommande mandatperioden. Sverigedemokraterna nominerar 
Ulrik Moberg (SD) till uppdraget som ersättare i tekniska nämnden för samma 
period. 

Sänt till: 
Troman 
Tekniska nämnden 
De valda 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkas 

12 (46) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 157 

Anmälningsärenden 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2022/905-1 
Månadsuppföljning per den 31 oktober 2022. Kommunen prognostiserar ett 
negativt resultat för 2022 på -127,0 mnkr. Jämfört med budget visar prognosen ett 
underskott på -137,7 mnkr. Arets investeringsverksamhet beräknas uppgå till 360,8 
mnkr vilket är 256,8 mnkr lägre än budget och en genomförandegrad på cirka 58 
procent. 

KLF 2022/869-1 
Omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) per 2022-10-01 . 
Fem beslut enligt SoL och nio beslut enligt LSS är ej verkställda. 

KLF 2022/908-1 
Socialnämndens rapport över gynnande beslut enligt socialtjänstlagen för tredje 
kvartalet 2022 som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Av de 
sex beslut som inte verkställts inom tre månader har två verkställts och ett avslutats 
utan att verkställas. 

Kommunfullmäktige 

J Al 9 1 Utd,aget besty'1<es 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 158 

Inlämnade motioner 

Beslut 

SAMMANTRÄD ESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Kommunfullmäktige beslutar att de motioner som lämnats in av Folkets väl får 
lämnas in på nytt med enbart namn på de ledamöter som väcker motionerna. 

Kommunfullmäktige 

J,ste~ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

§ 159 

Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025 
Dnr: KLF 2022no1 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagen plan för behandling av strategisk plan 
2023-2025 med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige antar Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025. 

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21 ,20 kronor för år 2023. 

3. Kommunstyrelsen får under år 2023 låna 149 miljoner kronor, internt eller 
externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige besluta om att ge följande 
uppdrag enligt nedan. 

Uppdrag till kommunstyrelsen: 

1. Utreda förutsättningar för samordning av ordningsvakter och väktare. 
Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 29 mars 2023. 

2. Utreda förutsättningar för införande av en gemensam inloggning, så kallad 
"Mina sidor", för kommunens olika e-tjänster såsom ansökningar för 
ekonomiskt bistånd, bygglov med mera. Resultatet av uppdraget ska ske 
som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Uppdrag till tekniska nämnden: 

3. Utreda möjligheten, inom ramen för måltidsorganisationen, att återinföra 
varm mat i samtliga hemtjänstdistrikt med kyld mat som ett valbart 
alternativ. Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

15 (46) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden: 

4. Utreda, i samråd med tekniska nämnden, att årskurs 7-9 på Linneskolan och 
Läredaskolan organiseras tillsammans på Läredaskolan från och med 
höstterminen 2024. Resultatet av uppdraget ska ske som ett 
informationsärende på kommunstyrelsen den 26 april 2023. 

5. Utreda förutsättningar för resursskolor så att inrättandet kan ske under 
mandatperioden. Delredovisning av uppdraget ska ske som ett 
informationsärende på kommunstyrelsen den 29 mars 2023. 

Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden; 

6. Utreda, i samråd med tekniska nämnden och barn- och 
utbildningsnämnden, en samlokalisering av arbetsmarknadsförvaltningens 
verksamhet i lokaler på Linneskolan där nuvarande årskurs 7-9 inryms. 
Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Uppdrag till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: 

7. Klimatväxlingsmodellen pausas från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2024. 

Reservationer 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och 
Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD), Lina Bengtsson (M), Simon Berneblad (KD), Ulf Berggren 
(SD), Urban Widmark (M), Paul Thurn (SD), Stefan Larsson (M), Sven Lundh (SD) 
och Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lena Wallentheim (S), Magnus Akeborn 01),Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), 
Benny Petersson (S), Connie Asterman (S), Anna Wallentheim (S), Lena Nilsson (S), 
Christer Welinder (S) och Johan Lindman (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas 
och Vänsterpartiets förslag till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025 med de beslutsförslag och uppdrag som framgår däri. 

Björn Widmark (FV) och Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till Folkets väls förslag till 
Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Anders Edwall (C), Magnus Olsson (C), Ann-Kristine Johnsson (C) och Anna 
Pålsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Strategisk plan med Budget 
2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Thomas Haraldsson (L) och Thomas Nilsson (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag 
till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Arberesha Sabani (MP) och Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets 
förslag till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Ärendets behandling i kommunfullmäktige 

Gruppledarnas presentation av budgetförslag 
Gruppledarna för respektive parti inleder med en högst fem minuter lång 
presentation enligt ordningen nedan och yrkar bifall till sina respektive förslag. 

SD, M, KD, S, V, FV, C, L, MP. 

Repliker 
Ordföranden lämnar ordet fritt för vardera en replik om en minut. 
Sverigedemokraternas, Moderaternas, Socialdemokraternas och Folkets väls 
gruppledare talar under denna punkt. 

Sammanträdet qj<mrneras kl. 10.10-10.25. 

D ebatt 
Kommunstyrelsens förslag till budget debatteras varje nämnd för sig (driftbudget 
och investeringsbudget samtidigt) med högst 3 minuters inlägg. 

Strategisk plan, debatt per sida 

D olores Öhman (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till Strategisk plan med 
budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till 
Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Kommunstyrelsen 

Irene N ilsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till 
Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Sammanträdet ajourneras kl. 11.58-13.17. 

Kommunfullmäktige 

J,ste;/ 
111 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Teknisk nämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

Närvaro: Kl. 13. 25 anländer Charlotta Eroldsson (.M.) till sammanträdet och Karin Axelsson 
(M) lämnar. Axel Johnsson (M) som ersatt Charlotta Eroldsson ersätter nu istället Karin 
Axelsson. 

Benny Petersson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag 
till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunrevisionen 

Magnus Olsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Strategisk plan med 
budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Arbetsmarknadsnämnd 

Urban Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämnd 

Paul Thum (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Connie Asterman (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Ann-Kristine Johnsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Strategisk plan 
med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Sammanträdet qjourneras kl. 14.4 5 -15. 15. 

Anna Wallentheim (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Barn- och utbildningsnämnd 

Närvaro: Jerry Andersson (SD) lämnar sammanträdet kL 14.4 5 under qjourneringen. Ken 
Breisch (M) !Jänstgö'r från kl 15.49. Katarina Olsson (V) lämnar sammanträdet kl 15.40 
under debatten om kultt,r- och fritidsnämnden. Piem Bäckman (V) fjänstgö'r i hennes ställe från 
kl 15.49. Anna Wallentheim (S) lämnar sammanträdet kl 15.49 och Ingrid J\[yman (S) 
!Jänstgö'r i hennes ställe. 

Stefan Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till Folkets väls förslag till Strategisk plan med 
budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Socialnämnd 

Närvaro: Anna Pålsson (C) anländer och (jänstgö"r från kL 16.08. 

Sven Lundh (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anna Pålsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Strategisk plan med 
budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Lena Nilsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till 
Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Omsorgsnämnd 

Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Christer Welinder (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 

Johan Lind.man (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag 
till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Thomas Nilsson (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till Strategisk plan med 
budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Specifikation till finansförvaltningen 

Sammanträdet ajourneras kL 17.30-18.00. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses och övriga förslag 
ställs mot varandra. Ordförande finner Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag utsett till motförslag. 

Kommunfullmäktige 
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Följande voteringsproposition godkänns i huvudpropositionen. "Den som vill 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag röstar nej." 

32 ja-röster och 18 nej-röster lämnas. 11 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Hanna Nilsson (SD) Ja Lena Wallentheim (S) 

Lina Bengtsson (M) Ja Joachim Fors (S) 

Ulf Berggren (SD) Ja Mohamed Chehade (V) 

Patrik Jönsson (SD) Ja Irene Nilsson (S) 

Stefan Larsson (M) Ja Christer Welinder (S) 

Erika Heil-Utbult (KD) Ja Lena Nilsson (S) 

Sven Lundh (SD) Ja Benny Petersson (S) 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja Connie Asterman (S) 

Urban Widmark (M) Ja Thomas Lindell (S) 

Hanna Sjöstrand (SD) Ja Meta Jarl (S) 

Charlotta Eroldsson (M) Ja Johan Lindman (S) 

Paul Thurn (SD) Ja Nellie Krabbe (V) 

Jens Lindholm (SD) Ja Andreas Dahlberg (S) 

Torsten Nilsson (M) Ja Monica Ero (S) 

Daniel Talmid (SD) Ja Magnus Åkeborn (V) 

Torgny Holmberg (SD) Ja Ola Lindahl (S) 

Margreth Segerstein (M) Ja Ingrid Nyman (S) 

Anita Nilsson (SD) Ja Pierre Bäckman (V) 

Simon Berneblad (KD) Ja Totalt 

Jonny Dolkow (SD) Ja 

Joakim Karlsson (M) Ja 

Mikkel Jönsson Vaerge (SD) Ja 

Erik Berg (M) Ja Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Cecilia Tönning (SD) Ja Björn Widmark (FV) 

Karina Olsson (SD) Ja Anders Edwall (C) 

Kristina Lind (M) Ja Thomas Haraldsson (L) 

Sverre Albinsson (SD) Ja Dolores Öhman (MP) 

Stefan Svensson (KD) Ja Ernst Herslow (FV) 

Margaretha Lindqvist (KD) Ja Anna Pålsson (C) 

Axel Johnsson (M) Ja Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Roger Olsson (SD) Ja Marie Hult (L) 

Ken Breisch (SD) Ja Arberesha Sabani (MP) 

Kommunfullmäktige 
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Magnus Olsson (C) 

Thomas Nilsson {L) 

Totalt 

Avstår 

Avstår 

11 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Budgetberedningen bestående av den styrande majoriteten - Sverigedemokraterna, 
Moderaterna och Kristdemokraterna - har upprättat ett förslag till Strategisk plan 
med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 enligt bilaga 1. 

Budgetförslaget bygger på en oförändrad skattesats på 21,20 kronor för år 2023. 
Förslaget bygger även på att kommunstyrelsen under år 2023 får låna 149 miljoner 
kronor, internt eller externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 

I bilaga 2 finns protokoll från centrala samverkan inklusive protokollsanteckningar 
samt förhandlingsprotokoll med Brandmännens Riksförbund. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-11-23, § 178, kommunfullmäktige att besluta 
följande: 

1. Kommunfullmäktige antar Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025. 

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,20 kronor för år 2023. 

3. Kommunstyrelsen får under år 2023 låna 149 miljoner kronor, internt eller 
externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige besluta om att ge följande 
uppdrag enligt nedan: 

Uppdrag till kommunstyrelsen: 

1. Utreda förutsättningar för samordning av ordningsvakter och väktare. 
Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 29 mars 2023. 

2. Utreda förutsättningar för införande av en gemensam inloggning, så kallad 
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"Mina sidor", för kommunens olika e-tjänster såsom ansökningar för 
ekonomiskt bistånd, bygglov med mera. Resultatet av uppdraget ska ske 
som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Uppdrag till tekniska nämnden: 

3. Utreda möjligheten, inom ramen för måltidsorganisationen, att återinföra 
varm mat i samtliga hemtjänstdistrikt med kyld mat som ett valbart 
alternativ. Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden: 

4. Utreda, i samråd med tekniska nämnden, att årskurs 7-9 på Linneskolan och 
Läredaskolan organiseras tillsammans på Läredaskolan från och med 
höstterminen 2024. Resultatet av uppdraget ska ske som ett 
informationsärende på kommunstyrelsen den 26 april 2023. 

5. Utreda förutsättningar för resursskolor så att inrättandet kan ske under 
mandatperioden. Delredovisning av uppdraget ska ske som ett 
informationsärende på kommunstyrelsen den 29 mars 2023. 

Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden; 

6. Utreda, i samråd med tekniska nämnden och barn- och 
utbildningsnämnden, ensamlokalisering av arbetsmarknads förvaltningens 
verksamhet i lokaler på Linneskolan där nuvarande årskurs 7-9 inryms. 
Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Uppdrag till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: 

7. Klimatväxlingsmodellen pausas från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2024. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Akeborn M avstår från att delta i 
beslutet. 

Christer Caesar (KD), Lina Bengtsson (M) och Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till 
liggande förslag till beslut. 
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Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 160 

Elektroniska underskrifter i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021/344 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Elektroniska underskrifter som minst uppfyller kraven för avancerade 
elektroniska underskrifter enligt artikel 26 i EU-förordningen eIDAS, nr. 
910/2014, bör fortsättningsvis användas för justering av protokoll i 
Hässleholms kommun. 

2. Nämnds- och utskottsprotokoll som undertecknas elektroniskt ska skrivas 
ut på arkivbeständigt papper tillsammans med den människoläsbara 
kvittensen på den elektroniska underskriften och bindas in enligt samma 
rutiner som gäller för fysiskt undertecknade protokoll. 

3. Även andra handlingar får undertecknas elektroniskt under förutsättning att 

a) det inte föreligger några juridiska eller informationssäkerhetsmässiga 
hinder och 

b) nämnden fattar beslut om för vilka processer eller handlingstyper 
elektroniska underskrifter får användas. 

6. Varje nämnd ansvarar för att tillse att rätt nivå av elektronisk underskrift 
används för den specifika handlingen. Vid undertecknande av handlingar 
med sekretessbelagd information ska underskriftstjänsten minst uppfylla 
kraven för avancerade elektroniska underskrifter. 

7. Om handlingen enligt nämndens informationshanteringsplan ska bevaras, 
ska den elektroniska underskriften påföras ett dokument i arkivbeständigt 
format (PDF/ A). 

8. K.ommunledningsförvaltningens IT-avdelning ges i uppdrag att utse en eller 
flera leverantörer som uppfyller kraven. Nämnderna ska enbart använda sig 
av den eller de tjänster som IT-avdelningen utsett och avveckla eventuella 
andra befintliga system. 

9. Varje nämnd bär sina kostnader för elektroniskt undertecknande av 
handlingar. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 14 april 2021, § 48, kommundirektören i 
uppdrag att förutsättningslöst utreda hur/ om elektroniska underskrifter kan införas 
i Hässleholms kommun. Uppdraget slutredovisades i kommunstyrelsens i februari 
2022 men några frågetecken kvarstod, framförallt gällande möjligheten att bevara 
underskrifterna för framtiden. 

Efter kontakter med Sydarkivera, vår digitala arkivmyndighet, står det klart att vi 
ännu inte har något sätt att bevara elektroniska underskrifter. Det får förutsättas att 
Sydarkivera kommer att lösa bevarandefrågan, inte minst då de själva använder sig 
av elektroniska underskrifter, men i nuläget finns det inget säkert bevarande av 
elektroniska underskrifter vare sig på lång eller kort sikt. Detta är en risk som den 
som undertecknar elektroniskt måste vara medveten om. 

Under utredningens gång har det kunnat konstateras att det redan används olika 
tjänster för elektroniska underskrifter i kommunens olika förvaltningar. För att en 
underskrift ska vara juridiskt hållbar, tillräckligt säker och kunna bevaras för 
framtiden måste den, beroende på vad den används till, uppfylla vissa kriterier. De 
tjänster som idag används i kommunen är av varierande slag och användningen har 
sannolikt inte föregåtts av någon djupare analys av tjänsten. Vår bedömning är att 
för att säkerställa de undertecknade handlingarnas giltighet och hållbarhet måste 
kommunfullmäktige uppställa vissa krav för vad som ska gälla vid användandet av 
elektroniska underskrifter. 

En typ av dokument som det särskilt har efterfrågats en möjlighet att underteckna 
elektroniskt är nämndsprotokoll. Det har i den tidigare utredningen kunnat 
konstateras att det inte möter några juridiska hinder att underteckna 
nämndsprotokoll elektroniskt och det uppställs inte heller några lagkrav gällande 
vilken nivå av underskrift som ska användas. Innehåller protokollen sekretessbelagd 
information måste dock särskild hänsyn tas till detta och med tanke på 
handlingarnas betydelse är det rimligt att kräva att underskrifterna minst uppfyller 
kraven för en avancerad elektronisk underskrift. För att säkerställa att protokollen 
kan bevaras för framtiden, oavsett de oklarheter som finns gällande bevarande, bör 
protokollen även fortsättningsvis skrivas ut och bindas in enligt samma rutiner som 
gäller för våra fysiskt undertecknade protokoll. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att även andra handlingar få undertecknas 
elektroniskt, under förutsättning att det inte föreligger några juridiska eller 
informationssäkerhetsmässiga hinder och att nämnden fattar beslut om för vilka 
processer eller handlingstyper elektroniska underskrifter får användas. Anledningen 
till att beslut behöver tas i nämnderna är att det enbart är nämnderna/ för-
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valtningarna själva som vet vilka handlings typer som är aktuella hos dem. Det 
skapar dessutom en medvetenhet och aktivt ställningstagande till huruvida 
underskrifter faktiskt krävs för olika typer av handlingar. I många fall kommer en 
handskriven underskrift kunna ersättas med andra godkännandeflöden, snarare än 
med en elektronisk underskrift. 

Kommunledningsförvaltningen har identifierat leverantörer av tjänster för 
elektroniska underskrifter som lever upp till kraven för avancerad underskrift och 
som bedöms uppfylla de juridiska och informationssäkerhetsmässiga kraven. IT
avdelningen föreslås få i uppdrag att utse en eller flera tjänster som nämnderna kan 
använda sig av. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslagets ekonomiska konsekvenser kommer att bero på vilken eller vilka tjänster 
IT-avdelningen väljer men även i vilken utsträckning respektive nämnd/ förvaltning 
väljer att underteckna handlingar elektroniskt. Varje nämnd föreslås bära sina 
kostnader för elektroniska underskrifter. Kostnaden tas inom ram. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-11-23, § 181, kommunfullmäktige följande beslut: 

2. Elektroniska underskrifter som minst uppfyller kraven för avancerade 
elektroniska underskrifter enligt artikel 26 i EU-förordningen eIDAS, nr. 
910/2014, bör fortsättningsvis användas för justering av protokoll i 
Hässleholms kommun. 

3. Nämnds- och utskottsprotokoll som undertecknas elektroniskt ska skrivas 
ut på arkivbeständigt papper tillsammans med den människoläsbara 
kvittensen på den elektroniska underskriften och bindas in enligt samma 
rutiner som gäller för fysiskt undertecknade protokoll. 

4. Även andra handlingar får undertecknas elektroniskt under förutsättning att: 

a) det inte föreligger några juridiska eller informationssäkerhetsmässiga 
hinder och 

b) nämnden fattar beslut om för vilka processer eller handlingstyper 
elektroniska underskrifter får användas. 

5. Varje nämnd ansvarar för att tillse att rätt nivå av elektronisk underskrift 
används för den specifika handlingen. Vid undertecknande av handlingar 
med sekretessbelagd information ska underskriftstjänsten minst uppfylla 
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kraven för avancerade elektroniska underskrifter. 

6. Om handlingen enligt nämndens informationshanteringsplan ska bevaras, 
ska den elektroniska underskriften påföras ett dokument i arkivbeständigt 
format (PDF/ A). 

7. Kommunledningsförvaltningens IT-avdelning ges i uppdrag att utse en eller 
flera leverantörer som uppfyller kraven. Nämnderna ska enbart använda sig 
av den eller de tjänster som IT-avdelningen utsett och avveckla eventuella 
andra befintliga system. 

8. Varje nämnd bär sina kostnader för elektroniskt undertecknande av 
handlingar. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
De kommunala bolagen 
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Förslag till ny resursoptimeringsplan (ROP) för 
Hässleholms kommun 2021-2026 
Dnr: KLF 2021/855 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Förslaget till ny resursoptimeringsplan avslås. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse att ett nytt förslag till 
resursoptimeringsplan tas fram. 

3. En avstämning i ärendet sker till kommunstyrelsens arbetsutskott i april 
2023. 

Reservationer 

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Dolores Öhman (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och att 
resursoptirneringsplanen ska bifallas. 

Omröstning 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Dolores Öhmans yrkande och 
finner kommunstyrelsens förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska varje kom.mun ha en gällande 
avfallsplan. Innehållet i planen regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll 
i en kommunal avfallsplan, NFS 2020:6. Avfallsplanen utgör tillsammans med 
kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för 
kommunen. Enligt 8 § avfallsförordningen (2020:614) ska uppgifterna i en 
avfallsplan ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov. 

Hässleholms kom.mun har valt att uppfylla kommunens skyldigheter genom en 
resursoptimeringsplan. Hässleholm Miljö AB har i framställning till 
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kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till ny resursoptimeringsplan (ROP) som 
är tänkt att ersätta nu gällande program. Mellan den 7 juni och 5 juli 2021 fanns 
förslaget tillgängligt för samråd. Förslag till ny resursoptimeringsplan skickades ut 
enligt sändlista i ärendet. Den fanns också tillgänglig under hela samråds tiden på 
Hässleholms kommuns hemsida samt på Hässleholm Miljös hemsida. Den som 
önskade kunde också beställa en i tryckt format. - Inkomna synpunkter och 
kompletteringar har hanterats i en arbetsgrupp HMAB samt förankrats med 
projektledare. Alla svar och förslag på åtgärder är sammanställda i en bilaga till 
planen. 

Det slutliga förslaget har remitterats till samtliga nämnder och till Hässlehem AB. 
Yttranden har kommit från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och omsorgsnämnden samt berörda bolag. Även 
kommunledningsforvaltningens avdelningar har yttrat sig. 

Bedömning 
I resursoptimeringsplanen föreslås tämligen många åtgärder och aktiviteter som 
anses behövliga för planens uppfyllande och som ska vidtas av olika 
nämnds förvaltningar och av Hässlehem AB och HIBAB. Av inkomna svar framgår 
att respondenterna i flera fall anser att ett sådant ansvar inte bör åläggas dem eller 
att de inte har möjlighet att utföra åtgärderna och aktiviteterna utan tillskott av 
resurser. Mot denna bakgrund gör kommunledningsforvaltningen bedömningen att 
förslaget till resursoptimeringsplan i dess nuvarande utformning saknar förankring 
och förutsättningar for ett genomförande och kan därmed inte antas. 
Framställningen därför bör avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-11-23, § 182, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Förslaget till ny resursoptimeringsplan avslås. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse att ett nytt förslag till 
resursoptimeringsplan tas fram. 

3. En avstämning i ärendet sker till kommunstyrelsens arbetsutskott i april 
2023. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
IT-avdelningen 
Kommunikationsavdelningen 
Personalavdelningen 
Tillväxtavdelningen 
HMAB 
HIBAB 
Hässlehem AB 
Hässleholms fibernät AB 
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Motion om att införa p-skiva omgående 
Dnr: KLF 2021/839 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Motionen ska anses besvarad vad avser frågan om införande av p-skiva. 

2. Motion i övriga delar avslås. 

Reservationer 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets, Miljöpartiets och Liberalernas 
ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Benny Petersson (S), Arberesha Sabani (MP) och Magnus Akeborn M yrkar avslag 
på motionen. 

Anders Edwall (C) yrkar bifall till motionen med tillägg om att p-skiva ska införas 
senast 1 april 2023. 

Thomas Haraldsson (L) instämmer i Anders Edwalls förslag. 

Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och motförslag ska utses. Ordförande 
finner att avslagsyrkandet utsetts till motförslag. 

Votering begärs. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill att avslagsyrkandet utses till 
motförslag röstar ja. Den som vill att Anders E dwalls yrkande utses till motförslag 
röstar nej." 

21 ja-röster och 6 nej-röster lämnas. 34 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lena Wallentheim (S) Ja 

Joachim Fors (S) Ja 

Mohamed Chehade (V) Ja 

Irene Nilsson (S) Ja 

Christer Welinder (S) Ja 

Lena Nilsson (S) Ja 

Dolores Öhman (MP) Ja 

Benny Petersson (S) Ja 

Connie Ast erman (S) Ja 

Thomas Lindell (S) Ja 

Torsten Nilsson (M) Ja 

Meta Jarl (S) Ja 

Johan Lindman (S) Ja 

Nellie Krabbe (V) Ja 

Andreas Dahlberg (S) Ja 

Monica Ero (S) Ja 

Magnus Åkeborn (V) Ja 

Ola Lindahl (S) Ja 

Arberesha Sabani (M P) Ja 

Ingrid Nyman (S) Ja 

Pierre Bäckman (V) Ja 

Totalt 21 

Kommunfullmäktige 

Ih 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Anders Edwall (C) 

Thomas Hara ldsson (L) 

Anna Pålsson (C) 

Marie Hult (L) 

Magnus Olsson (C) 

Thomas Nilsson (L) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Hanna Nilsson {SD) 

Lina Bengtsson (M) 

Ulf Berggren (SD) 

Patrik Jönsson (SD) 

Stefan Larsson (M) 

Erika Heil-Utbult (KD) 

Björn Widmark (FV) 

Sven Lundh (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Urban Widmark (M) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Ernst Herslow (FV) 

Charlotta Eroldsson (M) 

Paul Thurn (SD) 

Jens Lindholm (SD) 

Torgny Holmberg (SD) 

Margreth Segerst ein (M) 

Anita Nilsson (SD) 

Simon Berneblad (KD) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Jonny Dolkow (SD) 

Utdraget bestyrkes 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

6 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avst år 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avst år 

Avstår 

Avstår 

Avstår 
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Joakim Karlsson (M) 

Mikkel Jönsson Vaerge (5D) 

Erik Berg (M) 

Cecilia Tönning (SD) 

Karina Olsson (SD) 

Kristina Lind (M) 

Sverre Albinsson (SD) 

Stefan Svensson (KD) 

Margaretha Lindqvist (KD) 

Axel Johnsson (M) 

Roger Olsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Lars Klees (SD) 

Totalt 

Kommunfullmäktige har därmed utsett avslagsyrkandet till motförslag. 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

34 

I huvudpropositionen uppställes följande voteringsproposition. "Den som vill 
bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill avslå motionen röstar nej." 

35 ja-röster och 21 nej-röster lämnas. 5 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Hanna Nilsson (SD) Ja Lena Wallentheim (S) Nej 

Lina Bengtsson (M) Ja Joachim Fors (S) Nej 

Ulf Berggren (SD) Ja Mohamed Chehade (V) Nej 

Patrik Jönsson (5D) Ja Irene Nilsson (S) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Christer Welinder (S) Nej 

Erika Heil-Utbult (KD) Ja Lena Nilsson (5) Nej 

Björn Widmark (FV) Ja Dolores Öhman (MP) Nej 

Sven Lundh (SD) Ja Benny Petersson (S) Nej 

Susanne Lottsfeldt (5D) Ja Connie Asterman (S) Nej 

Urban Widmark (M) Ja Thomas Lindell (S) Nej 

Hanna Sjöstrand (5D) Ja Meta Jarl (S) Nej 

Ernst Herslow (FV) Ja Johan Lindman (5) Nej 

Charlotta Eroldsson (M) Ja Nellie Krabbe (V) Nej 

Paul Thurn (5D) Ja Andreas Dahlberg (5) Nej 

Jens Lindholm (SD) Ja Monica Ero (S) Nej 

Kommunfullmäktige 
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Torsten Nilsson (Ml Ja 

Torgny Holmberg (SO) Ja 

Margreth Segerstein (M) Ja 

Anita Nilsson {SD) Ja 

Simon Berneblad (KD) Ja 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Ja 

Jonny Dolkow (SD) Ja 

Joakim Karlsson (M) Ja 

Mikkel Jönsson Vaerge (SD) 

Erik Berg (M) 

Cecilia Tönning (SD) 

Karina Olsson (SD) 

Kristina Lind (M) 

Sverre Albinsson (SD) 

Stefan Svensson (KD) 

Margaretha Lindqvist (KD) 

Axel Johnsson (Ml 

Roger Olsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Lars Klees (SD) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
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Magnus Åkeborn (V) 

Ola Lindahl (S) 

Arberesha Sabani (MP) 

Ingrid Nyman (S) 

Thomas Nilsson (L) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Anders Edwall (C) 

Thomas Haraldsson (L) 

Anna Pålsson (C) 

Marie Hult (L) 

Magnus Olsson (C) 

Totalt 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

21 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

5 

Lena Svensson och Ann-Kristin J ohnsson, båda Centerpartiet, har väckt en motion 
i kommunfullmäktige i vilken de anför följande. 

Runt om i landet har P-skiva införts i stadskärnor i syfte att stärka cityhandeln. Det 
är vanligt att man kan parkera centralt avgiftsfritt i en till två timmar med P-skivan. 
Restalliansen har förespeglat invånarna att de avser att införa detta under år 2023, 
efter ett helt års utredningstid. Samtidigt diskuteras det inom tekniska förvaltningen 
att parkeringsavgifterna måste höjas. Hässleholms kommun har jämförelsevis låga 
parkeringsavgifter, som inte höjts på många år. 

Med stöd av det anförda yrkar motionärerna följande. 
1) Efter utredning, dock senast den 1 april 2022 införa P-skiva i Hässleholms stads 
centrala delar. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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2) En omfattande informationskampanj ska genomföras. 
3) Effekter och konsekvenser av P-skivans införande ska noggrant dokumenteras. 
4) Rapport innehållande antal parkeringsanmärkningar på platser med p-skiva samt 
påverkan på centrumhandeln ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2023. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 17 
februari 2022, § 7, har beslutat föreslå att motionen ska anses besvarad, "men med 
reservation för motionens angivna införandetid som avslås". 

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat 
följande. 

I den av Kommunfullmäktige beslutade "Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 
och flerårsplan 2023-2024" framgår att tekniska nämnden tilldelats budget och 
därmed uppdrag att utreda frågan under 2022. Eftersom det är ett pågående och 
beslutat uppdrag för förvaltningen anses motionen som besvarad avseende 
sakfrågan. När det gäller frågor kring eventuell utrednings tid vill förvaltningen 
förmedla att det utöver en faktisk tid för att utreda ärendet, även behövs tid för att 
behandla frågan politiskt. En utrednings eventuella slutsatser och 
rekommendationer ligger som stöd för ett beslutsfattande och en trolig effekt av ett 
införande antas vara förändrade intäkter och kostnader. För att inte omkullkasta 
beslutade planeringsramar i en allt för stor utsträckning rekommenderas att beslut 
som genererar ekonomiska konsekvenser, så långt det är möjligt hanteras i samband 
med en kommande budgetberedning. Därvidlag anser förvaltningen att den av 
motionärerna framförda tidpunkt för införande ska avslås. 

Bedömning 
Av" Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024" 
framgår (sidan 11) att tekniska nämnden ska tillföras" 3 mnkr från och med år 2023 
för att reglera intäktsminskningen till följd av en övergång till p-skiva i delar av centrala 
Hässleholm. Nämnden ska under 2022 utreda ett införande av p-skiva". Det är alltså 
bestämt att det ska införas p-skiva i Hässleholm och att tekniska nämnden av 
kommunfullmäktige redan har fått ett uppdrag att utreda införandet. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det saknas anledning att ändra detta 
uppdrag på så sätt att det skulle slutföras tidigare eller att utredningen ska 
kompletteras med tilläggsdirektiv och föreslår därför att det beslutas att motionen 
ska anses besvarad vad avser frågan om införande av P-skiva och att den i övriga 
delar avslås. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsen föreslår 2022-11-23, § 183, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionen ska anses besvarad vad avser frågan om införande av p-skiva. 

2. Motion i övriga delar avslås. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Akerbom M reserverar sig mot 
beslutet. 

Lena Wallentheim (S) och Magnus Akebom M yrkar avslag på ärendet. 

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Motion om att få fler i arbete eller sysselsättning av 
dem som har psykisk ohälsa 
Dnr: KLF 2021/890 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Med bifall till motionen ger kommunfullmäktige i uppdrag till 
arbetsmarknadsnämnden att utreda frågan om att få fler med psykisk ohälsa att 
komma ut på arbetsmarknaden, i samråd med omsorgsnämnden och 
socialnämnden, samt att undersöka möjligheten att ansöka hos 
Samordningsförbundet Skåne Nordost (Finsam) om ett samverkansprojekt för 
rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler med psykisk ohälsa i arbete. 

En första återkoppling om hur utredningsarbetet fortskrider ska lämnas till 
kommunstyrelsen inom sex månader från det att kommunfullmäktige fattat beslut i 
detta ärende. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Lena Nilsson (S), Irene Nilsson (S), Magnus Akebom M och Arberesha Sabani 
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson, Irene Nilsson och Christer Welinder, samtliga Socialdemokraterna, 
har väckt en motion i fullmäktige i vilken de anför följande. 

Vi har i Hässleholms kommun skyldighet att hjälpa alla invånare till arbete eller 
sysselsättning. Vi Socialdemokrater vill ge berörda förvaltningar uppdrag att ta fram 
förslag till ett koncept i en verksamhet som verkar för att uppnå resultat, få ut fler 
personer i arbete eller sysselsättning för dem med psykisk ohälsa. Det finns i dag 
personer som har psykisk ohälsa och behöver komma ut på arbetsmarknaden. Vi 
har stort rekryterings behov på många områden i samhället av personal och alla 
behöver ha ett arbete eller sysselsättning för att må bra. Vi har idag 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Arbetsmarknadsenheten som jobbar med dessa uppgifter, vi har också träffpunkten 
Ljusglimten som är en mötesplats för psykisk ohälsa. I samma lokal finns även 
träffpunkten Wemind som vänder sig till personer som är långtidssjukskrivna och 
har sviktande psykisk hälsa. 

Med stöd av det sålunda anförda yrkar motionärerna följande. 

Att berörda förvaltningar får ta fram ett koncept för att fler med psykisk ohälsa 
kommer ut på arbetsmarknaden. 

Att verksamheten startas snarast, dock senast augusti 2022. 

Motionen har remitterats till arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden och 
socialnämnden. 

Arbetsmarknadsnämnden beslutade på sammanträde den 22 mars 2022, § 23, att 
yrka bifall till motionen på så sätt att frågan utreds i enlighet med arbetsmarknads
förvaltningens, socialförvaltningens och omsorgsförvaltningens förslag samt att 
undersöka möjligheten att ansöka hos Samordningsförbundet Skåne Nordost 
(Pinsam) om ett samverkansprojekt för rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler 
med psykisk ohälsa i arbete. 

Socialnämnden beslutade på sammanträde den 22 mars 2022, § 26, att yrka bifall till 
motionen på samma sätt som arbetsmarknadsnämnden. 

Omsorgsnämnden beslutade på sammanträde den 29 mars 2022, § 28, dels att 
eventuell vidare utredning genomförs efter föreslagna lagändringar av 
Arbetsförmedlingens nya regelverk genomförts, vilka väntas träda i kraft runt 
halvårsskiftet 2022, dels att anse motionen vara besvarad. 

Bedömning 
I en departementspromemoria från arbetsmarknadsdepartementet ("Vissa lagförslag 
med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet", D s 2021:27) 
föreslås ändringar i ett antal lagar. I promemorians sammanfattning anförs bland 
annat följande. Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en 
väl fungerande arbetsmarknad. En del i att uppnå det är att den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med Arbetsförmedlingen som ansvarig 
myndighet, på ett mer effektivt sätt än i dag behöver kunna ge stöd till 
arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt 
kompetens. Arbetsförmedlingen och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska 
därför reformeras. 

Kommunfullmäktige 

Justering () 

~ 
Utdraget bestyrkes 
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Regeringen har överlämnat en proposition (prop. 2021/22:216) till riksdagen. I den 
lämnas förslag till vissa lagändringar för att skapa bättre förutsättningar för den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Riksdagen biföll propositionen den 21 juni 
2022. Lagändringarna kommer att träda i kraft den 1 december 2022. 

Aktuell lagstiftning är alltså nu beslutad. Det föreligger därför förutsättningar för 
arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden att påbörja den 
utredning som de omtalat i sina respektive yttranden. En första återkoppling om 
hur utredningsarbetet fortskrider bör lämnas till kommunstyrelsen inom sex 
månader från det att kommunfullmäktige fattat beslut i detta ärende. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-11-23, § 184, kommunfullmäktige följande beslut: 

Med bifall till motionen ger kommunfullmäktige i uppdrag till 
arbetsmarknadsnämnden att utreda frågan om att få fler med psykisk ohälsa att 
komma ut på arbetsmarknaden, i samråd med omsorgsnämnden och 
socialnämnden, samt att undersöka möjligheten att ansöka hos 
Samordningsförbundet Skåne Nordost (Finsam) om ett samverkansprojekt för 
rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler med psykisk ohälsa i arbete. 

En första återkoppling om hur utredningsarbetet fortskrider ska lämnas till 
kommunstyrelsen inom sex månader från det att kommunfullmäktige fattat beslut i 
detta ärende. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Stefan Larsson (M) yrkar på följande ändringsyrkande: " Med bifall till motionen 
ger kommunfullmäktige i uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att utreda frågan 
om att få fler med psykisk ohälsa att komma ut på arbetsmarknaden, i samråd med 
omsorgsnämnden och socialnämnden, samt att undersöka möjligheten att ansöka 
hos Samordningsförbundet Skåne Nordost (Finsam) om ett samverkansprojekt för 
rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler med psykisk ohälsa i arbete. 

En första återkoppling om hur utredningsarbetet fortskrider ska lämnas till 
kommunstyrelsen inom sex månader från det att kommunfullmäktige fattat beslut i 
detta ärende. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till liggande förslag med Stefan Larssons 
ändringsyrkande. Magnus Åkeborn M instämmer i Stefan Larssons 
ändringsyrkande. 

Kommunfullmäktige 
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Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Larssons 
ändringsyrkande och finner Stefan Larssons ändringsyrkande bifallet. 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Socialnämnden 

Kommunfullmäktige 
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Motion om bilfritt centrum i Hässleholm 
Dnr: KLF 2022/365 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 

Reservationer 

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Ulf Berggren (SD), Magnus Åkeborn (V), Anders Edwall (C), Patrik Jönsson (SD), 
Lina Bengtsson (M), Simon Berneblad (I<D), Thomas Haraldsson (L), Joachim Fors 
(S) och Björn Widmark (FV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman och Arberesha Sabani, båda Miljöpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att berörda nämnder får i uppdrag att utreda och arbeta fram en plan för ett 
bilfritt centrum. 

Motionen har remitterats till miljö- och stads byggnadsnämnden, som vid 
sammanträde den 14 september 2022, § 93, i arbetsutskottet beslutat följande. 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar godkänns och översänds 
som nämndens yttrande över, Remiss - Motion bilfritt centrum i 
Hässleholm. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås. 

Kommunfullmäktige 
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Av ovannämnda stadsbyggnadsförvaltningens remissvar framgår följande. 
Det finns ett antal antagna strategidokument att förhålla sig till när frågan om bilfritt 
centrum tas upp och de mål som strategidokumenten behandlar kring vilka beslut 
som tagits. De strategidokument som är framtagna och antagna i Hässleholms 
kommun kopplade till berörd motion är bland annat Fijrc!Jipad ijversiktsplan fo"r 
Hässleholms stad, Trafikplan Jo"r Hässleholms stad, Trafikstrategier 2030 Jo"r Hässleholms 
kommun. 

Trafikplan för Hässleholms stad behandlar vilka planer och strategier som bör tas 
fram kopplat till de transportpolitiska målen. 

Trafikstrategier 2030 för Hässleholms kommun innefattas av bland annat åtta mål 
och fyra strategier för att uppnå ett hållbart trafiksystem. Mål 4 "Resor inom staden 
sker jjveroägande genom gång-, rykel- och kollektivtrafik" och strategi 4 "Tillämpa 
färdmedelsprioritering' kan kopplas till diskussionen kring bilfritt centrum och bilens 
roll i centrum. 

Konkreta åtgärder i åtgärdsplaneringen för de olika planerna, främst trafikplan för 
Hässleholms stad, innehåller att införa p-ledsystem och fyra strategiskt utplacerade 
parkeringshus, vilka påverkar ett icke tvingande system för ett informellt bilfritt 
centrum. 

I den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad finns en rad ställnings
taganden som kommunen ska verka för, vilket bland annat innefattar att 
trafikstrukturen ska underlätta för fler att gå, cykla eller åka kollektivt i centrum. 
Vidare beskrivs att smarta huvudstråk för bil ska leda trafiken mellan de viktigaste 
målpunkterna i staden utan att belasta centrum i onödan. Genom strategiskt 
placerade parkeringshus samt p-ledsystem kan söktrafiken i centrum minimeras. 

Miljö- och stadsbyggnads förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en 
parkeringsstrategi för Hässleholms kommun. Det övergripande syftet med 
parkeringsstrategin är att tydliggöra kommunens arbete med parkeringsfrågor och 
skapa en heltäckande och långsiktig planering gällande hantering av 
parkeringsfrågor för bil och cykel i kommunen. 

Antagna strategidokument ligger till grund för den fortsatta mobilitetsutvecklingen 
och där åtgärds förslagen ligger till grund i syfte att uppnå ett hållbart trafiksystem 
som kommunfullmäktige gemensamt tagit beslut om. 

Med anledning av ovanstående anses remissen till motionen vara besvarad. 

Bedömning 
Det framgår av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens yttrande att frågan om hur 
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biltrafiken ska se ut i framtiden i Hässleholm redan är föremål för utredning och 
övervägande ur flera synvinklar. Det kan därför inte anses påkallat att föranstalta 
om ytterligare utredningar och planer. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
därför att motionen ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-11-23, § 185, kommunfullmäktige att motionen 
ska avslås. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerat. 

Arberesha Sabani (MP) medges lämna skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga. 

Urban Widmark (M), Lena Wallentheim (S) och Magnus Akeborn (V) yrkar avslag 
på motionen. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förlag mot Urban Widmarks med fleras 
avslagsyrkande och finner avslagsyrkandet bifallet. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Motion om att öka andelen svenska och 
närproducerade livsmedel genom krav på gårdsbesök 
Dnr: KLF 2022/372 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Yrkande 

Anders Edwall (C) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Gustaf Karlström, Anders Edwall och Lena Svensson, samtliga Centerpartiet, har 
väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken de anför följande. 

"Vår inhemska livsmedelsproduktion måste säkras, särskilt i vår oroliga nutid. 
Kommunen är en viktig konsument, och bör därför se över sina upphandlings
kriterier för livsmedel för att förenkla för lokala producenter och därmed skapa en 
\vin-win-situation. I Ödeshög kommun är ungefär 98 procent av köttet som 
serveras svenskt och 30 procent av allt som serveras är närproducerat. Nyckeln till 
framgången är att man ställt krav på att man ska kunna besöka gårdarna där maten 
produceras. Lantbrukarna ska även ha möjlighet att besöka skolor och äldreomsorg 
i kommunen för att berätta om sin produktion. Man hänvisar mycket till att 
skolinspektionen har slagit fast att skollunchen är en del av undervisningen, och 
leverantörerna blir en del av konceptet där livsmedel och pedagogik möts, menar 
man. Satsningen på svenskt har kommunen gjort tillsammans med kommunerna 
Vadstena, Boxholm och Ydre. Kommunerna har tagit hjälp av LRF och Vreta 
Kluster för att hitta producenter i Östergötland. Enligt deras erfarenheter är det 
viktigt att tänka på vad man skriver i sin upphandling och försöka förenkla för de 
mindre producenterna. De skriver inte in saker i upphandlingen som de vet gör att 
de mindre producenterna inte kan svara. I övrig använder man de kriterier som 
Upphandlingsmyndigheten tagit fram. Den ansvarige chefen menar att det även lett 
till ett roligare tänk. - "Det är roligt när man säger till eleverna att det köttet vi 
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serverar i dag kommer från den gården där borta och så kan man i stort sett peka på 
gården. Eller när producenterna kommer hit och berättar hur de gör med potatisen 
och eleverna kan ställa sina frågor." 

Mot bakgrund av detta yrkar motionärerna att Hässleholms kommun utreder om 
och hur upphandling av livsmedel kan ändras för att öka andelen närproducerat, 
genom att införa liknande kriterier som i exemplet från Ödeshög. 

Efter remissförfarande har tekniska nämnden inkommit med yttrande i ärendet och 
föreslår i beslut den 28 september 2022, § 77, att motionen ska anses besvarad. 

Av i nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår följande. 

Den lagstiftning som reglerar upphandlingar, lagen om offentlig upphandling 
(LOU), bygger på några grundläggande principer. En av principerna är principen 
om icke-diskriminering som medför att det juridiskt sett inte är möjligt att ställa 
krav som endast svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Ej heller 
får lokala leverantörer ges företräde. Då det saknas stöd i lagen, används en del olika 
grepp i en upphandling för att ge svenska och lokala företag så goda förutsättningar 
som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud. Hässleholms kommun samordnar 
livsmedelsupphandlingen, som sker vart fjärde år, med flera närliggande kommuner 
(Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge). Anledningen är att 
livsmedels behoven är snarlika och prissättningen är volymdriven men vi har även 
varit lyckosamma med att ha en hög andel svenskproducerade varor. Numera 
omfattats även Höör och Hörby av delar av vår livsmedelsupphandling. Den mat 
som serveras till verksamheten vill vi så långt som möjligt säsongsanpassa, vilket 
innebär att måltiderna baseras på de produkter som efter säsong bedöms ha bäst 
kvalite och prissättning. Vi har under flera år arbetat med vår upphandlingsmodell 
och har bland annat i samverkan med Krinova arbetat för att fler lokala 
livsmedelsföretag ska få ett intresse för den offentliga marknaden. 

Under 2021 köpte Hässleholms kommun livsmedel för ca 35 miljoner kronor. Av 
detta värde är 72 % svenskproducerat. I de avtal vi har idag är näst intill 100 % av 
inköpen för mejeri, kött, ägg samt potatis svenskproducerade och grönsaker under 
säsong är svenskt. I mejerisortimentet finns produkter från lokal producent. 
Djurskyddskraven i upphandlingen som ställs är förenliga med svensk 
djurskyddslagstiftning och de kriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram 
används. Kraven möter väl den svenska animalieproduktionen. Genom den 
leverantör av farskt kött som kommunen har idag finns möjlighet till studiebesök på 
gårdar där en del av vårt farska kött kommer ifrån. Några av Charketts producenter 
finns i vårt närområde, bland annat i Sjunkaröd, strax utanför Vinslöv. Hässleholms 
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kommun kommer att delta i ett projekt som startar i september 2022 i vilket 
livsmedelsupphandlare och verksamhetsutvecklare kommer att delta. Projektet heter 
"Goda lokala livsmedelssamarbeten" och kommer att pågå till februari 2024. 
Projektet "Goda lokala livsmedelsamarbeten" handlar om att arbeta med lösningar 
som går vid sidan om de stora grossisterna och detaljhandlarna. Detta sker genom 
att skapa möjlighet för behovsanpassade offentliga inköp av lokala produkter. För 
att lyckas behöver dialogen ökas mellan producenter och offentliga konsumenter 
och etablera långtgående samarbeten, vilket är projektets huvudfokus. Projektet 
finansieras av Vinnova och drivs av Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med flera 
partners som En God Granne, Region Skåne och lokala matproducenter. 
Hässleholm är en av flera andra kommuner i Skåne som medverkar i projektet. I 
Hässleholms kommuns finns flera mindre och entreprenöriella verksamheter som 
arbetar med småskalig livsmedelsförädling. Kommunen är och kommer än mer att 
ta plats som en "lokal smak- och matupplevelsekommun". Att inom våra olika 
uppdrag och ramar för vår kommunala verksamhet stödja och lyfta fram dessa 
initiativ är angeläget och viktigt. I arbetet i att utveckla upphandling av livsmedel 
behöver ekonomisk konsekvensanalys göras och vi behöver också ha i beaktande att 
alla gårdar inte har möjlighet att ta emot besökare, exempelvis på grund av risk för 
att få in smittsamma sjukdomar i besättningar. 

Bedömning 
Av utredningen i ärendet får anses framgå att kommunen, inom lagstiftningens 
ramar, vid sina upphandlingar av livsmedel försöker ge svenska och lokala företag så 
goda förutsättningar som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud och att detta 
arbete genomgår en fortlöpande utveckling. Det saknas därför anledning att 
föranstalta om sådan utredning som motionärerna påyrkar. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår mot denna bakgrund att motionen ska 
anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-11-23, § 186, kommunfullmäktige att motionen 
ska anses besvarad. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

IivJ61 Utdraget bestyrkes 

46 (46) 


	Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-05
	Innehållsförteckning
	§ 149 Avsägelse av uppdrag som ersättare i arbetsmarknadsnämnden
	§ 150 Val av styrelse i Hässleholms fibernät holding AB
	§ 151 Val av styrelse i Hässleholms fibernät AB
	§ 152 Val av begravningsombud
	§ 153 Val av gode män tätortsförhållanden
	§ 154 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Hässleholms Industribyggnads AB samt dess dotterbolag
	§ 155 Avsägelse av uppdrag som ledamot samt vice ordförande i Hässleholms Fiber holding AB samt dess dotterbolag
	§ 156 Avsägelse av uppdrag som ledamot respektive ersättare i tekniska nämnden
	§ 157 Anmälningsärenden
	§ 158 Inlämnade motioner
	§ 159 Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025
	§ 160 Elektroniska underskrifter i Hässleholms kommun
	§ 161 Förslag till ny resursoptimeringsplan (ROP) för Hässleholms kommun 2021-2026
	§ 162 Motion om att införa p-skiva omgående
	§ 163 Motion om att få fler i arbete eller sysselsättning av dem som har psykisk ohälsa
	§ 164 Motion om bilfritt centrum i Hässleholm
	§ 165 Motion om att öka andelen svenska och närproducerade livsmedel genom krav på gårdsbesök



