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Röda salongen, Hässleholm Kulturhus, 2023-01-30, kl. 19:00-21:14 

Erik Berg, Patrik Jönsson, Irene Nilsson, Hanna Nilsson, Lena Wallentheim, Lina 
Bengtsson, Ulf Berggren,Joachim Fors, Stefan Larsson, Mohamed Chehade, 
Anders Edwall, Sven Lundh, Thomas Haraldsson, Susanne Lottsfeldt, Christer 
Welinder, J erry Andersson, Lena Nilsson, Urban Widmark, Johan Peltonen, 
Dolores Öhman, Benny Petersson, Hanna Sjöstrand, Christer Caesar, Katarina 
Olsson, Ernst Herslow, Anna Pålsson, Charlotta Eroldsson, Paul Thurn, Connie 
Asterman, Jens Lindholm, Thomas Lindell, Torsten Nilsson, Daniel Talmid, Meta 
Jarl, Torgny Holmberg, Margreth Segerstein, Anita Nilsson,Johan Lindman, Ulrika 
Widmark Barnekow, Jonny Dolkow, Joakim Karlsson, Anna Wallentheim, Mikkel 
Jönsson Vaerge, Andreas Dahlberg, Cecilia Tönning, Monica Ero, Karina Olsson, 
Sverre Albinsson, Stefan Svensson, Magnus Akeborn, Arberesha Sabani. 

Andre Lådö, Jacob Johansson, Axel J ohnsson, Thomas Nilsson, Margaretha 
Lindqvist, Pierre Bäckman, Ann-Kristine Johnsson, Axel Heinonen, Maria 
Hortlund, Tilde Jarl. 

Ingrid Nyman,Jonas Andersson, Ann Olausson, Sofia Knutsson, Elo Johannesen, 
Magnus Olsson, Hans-Göran Hansson, Josefin Syri, Kenny Hansson, Roger 
Olsson, Marina Hallgren, Ken Breisch, Lars Klees, Mats Andersson, Harriette 
Holmberg, Tony Knutsson, Johanna Hörgerud, Anita Peterson. 
Kommundirektör Ulf Bengtsson, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Sven Lundh och Thomas Haraldsson 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, måndagen den 6 februari, kl. 14:30. 

§§ 1-8, 10-12 

Louise Davidsson 

Ordförande 
Erik Berg 

Justerare Pq :<{ 4 •._.__ J~f/v1vi~ 
Patrik Jönsson (SD) Irene Nilsson (S) 
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Sammanträdesdatum 
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Innehållsförteckning 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående § 1 
Europaforum 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om utbyggnad av § 2 
spårkapaciteten mellan Hässleholm och Lund 

Fråga till tekniska nämndens ordförande om Sösdala simhall och § 3 
sporthall i förfall 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson om § 4 
information till våra kommuninvånare 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige § 5 

Val av lekmannarevisorer för perioden 2023 - 2026 i de kommunala § 6 
bolagen 

Anmälningsärenden § 7 

Inlämnade motioner § 8 

Omedelbart justerad i separat protokoll § 9 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av säkra § 10 
lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av § 11 
kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga särskilda boenden 

Utredning om kostnadsfria halkskydd/broddar § 12 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 1 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående Europaforum 
Dnr: KLF 2023/104 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta interpellationen till nästa sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 

Thomas Haraldsson (L) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Hanna Nilsson (SD) där han ställer följande frågor: 

• Vilka mervärde ser styret att Europaforum har inneburit för Hässleholm? 

• Vilka andra alternativ till finansiering har man tittat på? 

• Hur ställer sig EU-kontorets representation och EU-parlamentet i 
Stockholm till att stödja verksamheten ekonomiskt? 

Sänt till: 
Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§2 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
utbyggnad av spårkapaciteten mellan Hässleholm och 
Lund 
Dnr: KLF 2023/109 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Frågan är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheim (S) har ställt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Hanna Nilsson (SD): 

"Beslutet som kom den 23 december från den nya regeringen om att avbryta 
projektet Hässleholm - Lund var ett hårt slag för Skåne och hela Sydsverige. När 
man nu lyssnar på de flesta partier så verkar det finnas det en stor samsyn om att 
två nya spår behöver byggas på denna sträcka för att stärka kapaciteten på 
järnvägen. 
I budgeten för 2023 som klubbades i Kommunfullmäktige i december 2022 finns 
nu inte längre några pengar kvar för att aktivt kunna arbeta med utbyggnaden av nya 
spår som vi hoppas ska fattas av, regeringen. 

Så min fråga blir därför: 

-Ska kommunen inte längre finnas med i de arbets-/samverkansgrupper som finns 
mellan Trafikverket/Regionen/Kommunerna och Länsstyrelsen för att tillvarata 
Hässleholms kommuns intressen?" 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§3 

Fråga till tekniska nämndens ordförande om Sösdala 
simhall och sporthall i förfall 
Dnr: KLF 2023/108 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Frågan är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Joachim Fors (S) har ställt följande fråga till tekniska nämndens ordförande Ulf 
Berggren (SD): 

"Det är en bedrövlig syn som möter en när man går en runda runt Sösdala sport 
och simhall. Fönster som är ersatta av OSB-skivor samt en yttervägg som är riven. 
Det har naturligtvis börjats spekulera i Sösdala om hur kommunen sköter sina 
fastigheter. 
Under hösten 2022 så rev man ytterväggen på Sösdala Simhall. När den skånske 
hösten slog till så satte man för en pressning som någon form av skydd för väder 
och vind. 
Nu är det snart februari månad 2023 och det ser likadant ut. Hade jag rivit en dålig 
vägg i mitt hus så hade jag försökt bygga upp den så fort som möjligt. Men så 
tänker kanske inte ordförande i Tekniska nämnden, Sverigedemokraten Ulf 
Berggren, för hade han tänkt så borde väggen varit uppbyggd redan. 
Är detta ett sätt för Sverigedemokraterna att krångla sig ur sin velighet vad det gäller 
Sösdala Simhall. 
Om man inte påbörjar renoveringen snarast så kan man nog konstatera att man 
måste riva Sösdala Simhall. Men det är kanske det den styrande majoritet vill. 

Min fråga till ordförande i Tekniska nämnden Ulf Berggren (SD) är: 

Ska väggen byggas upp igen och i så fall när?" 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§4 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hanna 
Nilsson om information till våra kommuninvånare 
Dnr: KLF 2023/113 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Frågan är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Anna Wallentheim (S) har ställt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Hanna Nilsson (SD): 

"Många har idag problem med att klara sin ekonomi på grund av de höga elpriserna 
och stigande räntor plus inflationen som påverkar matpriserna. Detta skapar 
självklart en stor oro och många är rädda att hamna hos kronofogden. En möjlighet 
finns idag att delbetala eller begära anstånd när det gäller de kommunala 
räkningarna till ex. barn- eller äldreomsorgsavgifter. Tyvärr tror vi att många inte 
känner till denna möjlighet. 

Frågan blir därför: 

Kommer kommunstyrelsens ordförande se till att en information går ut till vara 
kommuninvånare om att det finns en möjlighet till delbetalning/ anstånd vad avser 
de kommunala räkningarna?" 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§5 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 
Dnr: KLF 2022/977 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Karin Axelsson (]\1) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
Avsägelsen ska beviljas och ny sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Karin Axelsson 
Länsstyrelsen Skåne 

Kommunfullmäktige 
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§6 

Val av lekmannarevisorer för perioden 2023 - 2026 i de 
kommunala bolagen 
Dnr: KLF 2023/85 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser följande lekmannarevisorer för perioden 2023 - 2026 
(till och med bolagsstämman 2027): 

1. I samtliga helägda bolag (Hässlehem, Hässleholm Miljö AB, Hässleholms 
Industribyggnads AB med dotterbolag samt Hässleholms Fibernät Holding 
AB med dotterbolag) 

a. Christer Karlsson (S), Emil Nilsson (C) och Berit Wirödal (KD). 

2. I Kristianstad Airport AB 

a. Patrik Tysper (SD) 

3. I Trygghetscentralen AB 

a. Emil Nilsson (C) 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska utse tre lekmannarevisorer i de kommunala helägda 
bolagen samt en lekmannarevisor i Kristianstad Airport AB och en i 
Trygghetscentralen AB. 

Revisorerna i Hässleholms kommun har inkommit med förslag till fördelning av 
lekmannarevisionsuppdragen. 

Sänt till: 
Bolagen 
Troman 
Personalavdelningen 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige 
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§7 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2022/996-1 
Intyg laga kraft. Detaljplan för Fornbacken 6, Hässleholm har vunnit laga kraft den 
9 december 2022. 

KLF 2022/955-1 
Information från AV Media Skåne om val av politiska revisorer. För perioden 2023-
2026 är det Hörbys, Höörs och Klippans kommuner som väljer revisorer. AV 
Media Skåne tackar revisorerna från Hässleholms kommun för samarbetet under 
den föregående mandatperioden. 

KLF 2022/991-1 
Revisorerna har granskat skolornas arbete mot kränkande behandling och 
trakasserier och önskar barn- och utbildningens svar på sina synpunkter senast 
2023-02-28. 

KLF 2022/992-1 
Revisorerna har genomfört en granskning av arbetsmarknadsinsatser och önskar 
arbetsmarknadsnämndens svar på sina synpunkter senast 2023-02-28. 

KLF 2022/995-1 
Julkort från Eckernförde. 

KLF 2022/1019-1 
Tackkort från förre kommundirektören Bengt-Arne Persson för uppvaktningen i 
samband med hans pensionsavgång. 

Kommunfullmäktige 
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§8 

Inlämnade motioner 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar nedanstående motioner till 
kommunlednings förvaltningen för handläggning: 

KLF 2022/933-2 
Ernst Herslow (FV) har lämnat in en motion gällande ombyggnad av anslutning 
Industrigatan/riksväg 23. 

KLF 2022/1016-1 
Agneta Olsson Enochsson (L) har lämnat in en motion om kultur- och fritidsplan. 

KLF 2023/132 
Jacob Johansson (FV) lämnar vid sammanträdets början in en motion om Bostad 
Först - en evidens baserad metod mot hemlöshet 

Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

Omedelbart justerat i separat protokoll 
Dnr: KLF 2022/698 
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§ 10 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av 
säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksam heten 
Dnr: KLF 2020/1348 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget att installera säkra lösningar för 
laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten återkallas . 

Reservationer 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets, Centerpartiets och Liberalernas 
ledamöter rese1-verar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Thomas Haraldsson (L), Dolores Öhman (MP), Lena Wallentheim (S), Magnus 
Akeborn (V), Anders Edwall (C), Christer Welinder (S) och Joachim Fors (S) yrkar 
avslag på ärendet. 

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

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om kommunstyrelsens förslag till beslut ska 
bifallas eller avslås och finner det bifallet. 

Votering begärs. 

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

35 ja-röster och 26 nej-röster lämnas. 

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 (SD) Ja Anders Edwall (C) Nej 

Kommunfullmäktige 
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Stefan Larsson (M} 

Sven Lundh (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD} 

Jerry Andersson (SD) 

Urban Widmark (M} 

Johan Peltonen (SD} 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Christer Caesar (KD} 

Ernst Herslow (FV} 

Charlotta Eroldsson (M} 

Paul Thurn (SD} 

Jens Lindholm (SD} 

Torsten Nilsson (M) 

Daniel Talmid (SD} 

Torgny Holmberg (SD) 

Margreth Segerstein (M} 

Anita Nilsson (SD} 

Ulrika Widmark Barnekow (FV} 

Jonny Dolkow (SD) 

Joakim Karlsson (M} 

Mikkel Jönsson Vaerge (SD) 

Erik Berg (M} 

Cecilia Tönning (SD} 

Karina Olsson (SD} 

Sverre Albinsson (SD} 

Stefan Svensson (KD} 

JacobJohansson(FV} 

Andre Lådö (KD} 

Margaretha Lindqvist (KD} 

Axel Johnsson (M) 

Axel Heinonen (M} 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

35 
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Irene Nilsson (S} 

Thomas Haraldsson (L) 

Christer Welinder (S) 

Lena Nilsson (S) 

Dolores Öhman (MP} 

Benny Petersson (S} 

Katarina Olsson (V} 

Anna Pålsson (C} 

Connie Asterman (S) 

Thomas Lindell (S} 

Meta Jarl (S} 

Johan Lindman (S) 

Anna Wallentheim (S} 

Andreas Dahlberg (S} 

Monica Ero (S) 

Magnus Åkeborn (V) 

Arberesha Sabani (MP} 

Tilde Jarl (S} 

Ann-Kristine Johnsson (C} 

Thomas Nilsson (L) 

Maria Hortlund (L) 

Pierre Bäckman (V} 

Totalt 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

26 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifall kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Kommunfullmäktige 
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Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 att anta kommunstyrelsens 
budgetförslag för Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022-
2023. I kommunfullmäktiges beslut fanns tre utredningsuppdrag som skulle 
redovisas för kommunstyrelsen den 31 mars 2021. Ett av utredningsuppdragen var 
att utreda förutsättningarna för installation av säkra lösningar för laddning av 
elfordon inom hemtjänstverksamheten. Resultatet inklusive eventuell 
resultatpåverkan för kommunen samt en prioriteringsordning och tidsaxel ska 
redovisas på kommunstyrelsen den 31 mars 2021. Redovisningsmaterialet ska vara 
kansliet tillhanda senast den 22 mars 2021. 

Redovisningen av uppdraget godkändes av kommunstyrelsen och ärendet gick 
vidare till kommunfullmäktige, som vid sammanträde den 26 april 2021, § 99, 
beslutade följande. 

1) Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
under 2021 installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten med början på Hemgården i Tyringe, Bokebergsgården och 
Högalidshemmet i Hässleholm samt därefter på Lyckåsa i Bjärnum, 
Skansenhemmet i Vittsjö, samt Solgården i Hästveda. 

2) Eventuell resultatpåverkan för kommunen beroende på installation av säkra 
lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten ska redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Någon installation kom inte till stånd. Kommunstyrelsen konstaterade i beslut den 2 
februari 2022, § 17, att tekniska nämnden och omsorgsnämnden inte hade gjort det 
som kommunfullmäktige beslutade om den 26 april 2021. De gavs därför i uppdrag 
att på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans med 
Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av 
kommunfullmäktige. 

Därefter inkom från tekniska nämnden ett protokollsutdrag av vilket framgick att 
nämnden beslutat att teckna femåriga tilläggsavtal gällande laddstolpar vid 
kommunens äldreboende förhyrda av Hässlehem AB. Tekniska nämnden inkom 
också med handling från Hässlehem AB, vilken redan tidigare av bolaget tillställts 
kommunledningsförvaltningen. Omsorgsnämnden avhördes inte. 

Mot denna bakgrund beslutade kommunstyrelsen vid sammanträde den 2 mars 
2022, § 32, om enahanda uppdrag som vid sammanträdet den 2 februari, att 

Kommunfullmäktige 
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redovisas den 31 mars 2022. Någon sådan redovisning inkom inte. 

Vid sammanträde i omsorgsnämnden den 20 april 2022, § 34 fattades beslut enligt 
följande. Installation av laddstolpar med kapacitet för snabbladdning (22 kW) inom 
hemtjänst- och hemsjukvårdsverksamheter inom Hässleholms kommun förordades 
enligt en viss i beslutet angiven prioriteringsordning. 

Vid sammanträde i tekniska nämnden den 30 maj 2022, § 47, fattades enahanda 
beslut. 

Vid härefter tagen kontakt med Hässlehem AB har erfarits att några installationer 
inte är aktuella för närvarande på grund av att nya beräkningar visat att kostnaderna 
blir betydligt högre än vad som tidigare antagits. 

Bedömning 
Den installation av säkra lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänsten som 
kommunfullmäktige beslutade skulle ske under 2021 har fortfarande inte kommit till 
stånd. Av utredningen får anses framgå att det saknas anledning att tro att den kan 
komma till stånd inom den närmaste framtiden. Det framstår därför enligt kom
munledningsförvaltningens bedömning inte som meningsfullt att låta uppdraget 
bestå, utan det bör istället återkallas. 
Enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning är frågan om övergång till elbilar 
och den därmed sammanhängande frågan om ändamålsenlig laddning av dessa 
fordon alltjämt en viktig fråga inte bara för omsorgsnämnden, utan för hela kom
munens verksamhet. Arbetet för att få till stånd en sådan övergång bör därför 
fortsätta på något sätt som får finna sina former framgent. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-12-14, § 228, kommunfullmäktige följande beslut: 

Uppdraget att installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten återkallas. 

Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Akeborn (V) reserverar sig mot 
beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på återkallandet. 

Magnus Akeborn (V) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

beslut bifallet. 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

H""ssle olms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 11 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av 
kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga 
särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1350 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Uppdraget att installera kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga 
särskilda boenden återkallas. 

2. En återrapport sker till kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 april 2023 av 
de åtgärder som omsorgsnämnden beslutade om vid sitt sammanträde den 
20 april 2022. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Thomas Haraldsson (L), Anna Pålsson (C), Lena Wallentheim (S), Magnus Akeborn 
(V), Arberesha Sabani (MP) och Christer Welinder (S) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag av detsamma och 
finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Votering begärs. 

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

35 ja-röster och 26 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Hanna Nilsson (SO) Ja Lena Wallentheim (S} Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

[JI 
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Kommunfullmäktige 

Lina Bengtsson (M) 

Ulf Berggren (SO) 

Patrik Jönsson (SO) 

Stefan Larsson (M) 

Sven Lundh (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SO) 

Jerry Andersson (SD) 

Urban Widmark (M) 

Johan Peltonen (SD) 

Hanna Sjöstrand (SO) 

Christer Caesar (KD) 

Ernst Herslow (FV) 

Charlotta Eroldsson (M) 

Paul Thurn (SO) 

Jens Lindholm (SD) 

Torsten Nilsson (M) 

Daniel Talmid (SD) 

Torgny Holmberg (SO) 

Margreth Segerstein (M) 

Anita Nilsson (SD) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Jonny Dolkow (SD) 

Joakim Karlsson (M) 

Mikkel Jönsson Vaerge (SD) 

Erik Berg (M) 

Cecilia Tönning (SD) 

Karina Olsson (SD) 

Sverre Albinsson (SD) 

Stefan Svensson (KD) 

Jacob Johansson (FV) 

Andre Lådö (KO) 

Margaretha Lindqvist (KO) 

Axel Johnsson (M) 

Axel Heinonen (M) 

Totalt 

Kommunfullmäktige 

Justering 

IJI 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
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Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

Joachim Fors (S) 

Mohamed Chehade (V) 

Anders Edwall (C) 

Irene Nilsson (S) 

Thomas Haraldsson (L) 

Christer Welinder (S) 

Lena Nilsson (S) 

Oolores Öhman (MP) 

Benny Petersson (S) 

Katarina Olsson (V) 

Anna Pålsson (C) 

Connie Asterman (S) 

Thomas Lindell (S) 

Meta Jarl (S) 

Johan Lindman (S) 

Anna Wallentheim (S) 

Andreas Dahlberg (S) 

Monica Ero (S) 

Magnus Åkeborn (V) 

Arberesha Sabani (MP) 

Tilde Jarl (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Thomas Nilsson (L) 

Maria Hortlund (L) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 att anta kommunstyrelsens 
budgetförslag för Strategisk plan 2021 -2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022-
2023. I kommunfullmäktiges beslut fanns tre utredningsuppdrag som skulle 
redovisas för kommunstyrelsen den 31 mars 2021. Ett av dessa utredningsuppdrag 
var att tillsammans med fastighetsägarna, utreda förutsättningarna för installation av 
kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga särskilda boenden som möjliggör 
att det finns ett svalt utrymme för de boende att vistas i. Beräkningsunderlag 
inklusive nya hyresbelopp samt prioriteringsordning och tidsaxel skulle redovisas på 
kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 

Redovisningen av uppdraget godkändes av kommunstyrelsen och ärendet gick 
vidare till kommunfullmäktige, som vid sammanträde den 26 april 2021, § 101, 
beslutade följande. 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av Hässlehem AB så att det finns minst ett 
svalt utrymme för de boende att vistas i. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
komma överens om i vilken prioritetsordning som installation av kylsystem/kyl
aggregat ska ske i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp för 
kommunen på grund av installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens 
särskilda boenden ska redovisas från Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 
2022-01-31. 

4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att kontakta Kunskapsporten och Stenvalvet för 
att snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av dem så att det finns åtminstone ett svalt 
utrymme för de boende att vistas i. 

Någon installation kom inte till stånd. Kommunstyrelsen konstaterade i beslut den 2 
februari 2022, § 18, att tekniska nämnden och omsorgsnämnden inte hade gjort det 
som kommunfullmäktige beslutade om den 26 april 2021. De gavs därför i uppdrag 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

att på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans med 
Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av 
kommunfullmäktige. 

Därefter inkom från tekniska nämnden ett protokollsutdrag av vilket framgick att 
nämnden beslutat att teclma femåriga tilläggsavtal gällande solavskärmning för 
förbättrat inomhusklimat i äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. Tekniska 
nämnden inkom också med handling från Hässlehem AB, vilken redan tidigare av 
bolaget tillställts kommunledningsförvaltningen. Omsorgsnämnden avhördes inte. 

Mot denna bakgrund beslutade kommunstyrelsen vid sammanträde den 2 mars 
2022, § 33, om enahanda uppdrag som vid sammanträdet den 2 februari, att 
redovisas den 31 mars 2022. Någon sådan redovisning inkom inte. 

Vid sammanträde i omsorgsnämnden den 20 april 2022, § 32 fattades beslut enligt 
följande. 

Omsorgsnämndens beslutar följande: 
Nedanstående prioritering för installation av kylsystem i särskilda boenden inom 
Hässleholms kommun förordas: 
1. Solskydd monteras inom samtliga berörda enheter 
2. Kylbatteri installeras där solskydd inte bedöms som tillräckligt 
3. Separata kylaggregat installeras vid behov i gemensamma utrymmen som 
exempelvis dagrum eller samlingsrum 
4. Igångsättande av åtgärder enligt ovan prioriteras inför sommaren 2022 i 
följande ordning: 
Prio 1 
Hemgården, Högalid, Nybo, Skansen 
Prio 2 
Solgården, Ehrenborg, Björkhaga 
På Kaptensgården pågår i nuläget utredning om solskydd, Sjögläntan har inte 
problem med värme, Björksätet har kylaggregat och Ekegården 
avvecklas. 

Vid sammanträde i telmiska nämnden den 30 maj 2022, § 48, fattades enahanda 
beslut. 

Vid härefter tagen kontakt med Hässlehem AB har erfarits att några installationer av 
olika skäl inte är aktuella för närvarande eller inom den närmaste framtiden. 

Bedömning 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

H .. ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Den installation av kylsystem/kylaggregat som kommunfullmäktige i april 2021 
beslutade skulle ske snarast har fortfarande inte kommit till stånd. Av utredningen 
får anses framgå att det saknas anledning att tro att den kan komma till stånd inom 
den närmaste framtiden. Det framstår därför enligt kommunledningsförvaltningens 
bedömning inte som meningsfullt att låta uppdraget bestå, utan det bör istället 
återkallas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-12-14, § 229, kommunfullmäktige följande beslut. 

1. Uppdraget att installera kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga 
särskilda boenden återkallas. 

2. En återrapport sker till kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 april 2023 av 
de åtgärder som omsorgsnämnden beslutade om vid sitt sammanträde den 
20 april 2022. 

Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Akeborn (V) reserverar sig mot 
beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på återkallandet. 

Magnus Akeborn (V) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

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

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering tH~I Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

Hässle olms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 12 

Utredning om kostnadsfria halkskydd/broddar 
Dnr: KLF 2022/346 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2022, § 11, att i ärende KLF 2021/183 
bifalla motion rivs upp och kostnadsfria broddar/halkskydd enligt motionen ska för 
närvarande inte införas. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD), Thomas Nilsson (L), Ernst Herslow (FV) och Urban 
Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lena Nilsson (S), Magnus Akeborn (V), Anders Edwall (C) och Irene Nilsson (S) 
yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag av 
detsamma och finner förslaget bifallet. 

Votering begärs. 

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

38 ja-röster och 23 nej-röster lämnas. 

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 (SD) Ja Anders Edwall (C) Nej 

Stefan Larsson (M} Ja Irene Nilsson (S} Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sven Lundh {SO) 

Thomas Haraldsson {L) 

Susanne Lottsfeldt {SO) 

Jerry Andersson {SO) 

Urban Widmark {M) 

Johan Peltonen {SO) 

Hanna Sjöstrand {SO) 

Christer Caesar {KO) 

Ernst Herslow {FV) 

Charlotta Eroldsson {M) 

Paul Thurn {SO) 

Jens Lindholm {SO) 

Torsten Nilsson {M) 

Daniel Talmid {SO) 

Torgny Holmberg {SO) 

Margreth Segerstein (M) 

Anita Nilsson {SO) 

Ulrika Widmark Barnekow {FV) 

Jonny Dolkow {SO) 

Joakim Karlsson {M) 

Mikkel Jönsson Vaerge {SO) 

Erik Berg {M) 

Cecilia Tönning {SO) 

Karina Olsson {SO) 

Sverre Albinsson {SO) 

Stefan Svensson {KO) 

Jacob Johansson {FV) 

Andre Lådö {KO) 

Margaretha Lindqvist {KO) 

Thomas Nilsson {L) 

Maria Hortlund {L) 

Axel Johnsson {M) 

Axel Heinonen (M) 

Totalt 

Kommunfullmäktige 

Justering 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
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Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

Christer Welinder {S) 

Lena Nilsson {S) 

Dolores Öhman {MP) 

Benny Petersson {S) 

Katarina Olsson {V) 

Anna Pålsson (C) 

Connie Asterman {S) 

Thomas Lindell {S) 

Meta Jarl {S) 

Johan Lindman {S) 

Anna Wallentheim {S) 

Andreas Dahlberg {S) 

Monica Ero (S) 

Magnus Åkeborn {V) 

Arberesha Sabani {MP) 

Tilde Jarl (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) väckte en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkade 
följande. 

1. Att Hässleholms kommun delar ut kostnadsfria broddar/halkskydd som kan 
sättas på skor, åt pensionärer och funktionsnedsatta. Detta för att minska 
ben- och armbrott. 

2. Att berörd förvaltning får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi 
praktisktgenomför hur och var kommuninvånare kan hämta eller hur vi kan 
tillhandahålla broddar/halkskydd till kommuninvånarna. 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2022, § 11, att bifalla motionen med 
följande tillägg. 

Omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi praktiskt genomför 
hur och var kommuninvånare kan hämta eller hur vi kan tillhandahålla 
broddar/halkskydd till kommuninvånarna. Planen ska även innehålla en 
kostnadsberäkning på årsbasis. 

Planen inklusive kostnadsberäkning ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 
31 maj 2022. 

Den 3 maj 2022, § 41, beslutade omsorgsnämnden följande. 
a) Att kostnadsfria broddar erbjuds till personer från 65 år inför vintersäsongen 
2022/2023. 

b) Att funktionshindrade personer under 65 år inte erbjuds kostnadsfria broddar. 

c) Att kommunfullmäktige utser ansvarig förvaltning och anvisar finansiering för att 
möjliggöra genomförandet. 

d) Att kontaktcenter ombesörjer utlämning av broddar till aktuell åldersgrupp. 

I utredningen som föregick beslutet föreslogs att gratis broddar skulle omfatta 
personer som var 77 år eller äldre, men åldersgränsen sänktes alltså i beslutet. 
Beräkningen av kostnaden utgick dock från den högre åldern, varför ärendet 
återremitterades till nämnden för ny beräkning. 

Omsorgsnämnden har inkommit med kompletterande utredning. Av den framgår 
bland annat följande. Kostnaden för inköp av broddar för 65 procent av personer i 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

H""ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

kommunen över 65 år, upphandling och utlämning det första året kan beräknas till 
nära 2 miljoner kronor och för kommande år knappt 100 000 kr per år. Siffran 65 
procent har använts vid beräkningen, eftersom då Göteborgs kommun år 2013 
införde gratis broddar för pensionärer hämtade 65 procent av målgruppen ut 
broddar. 

Enligt den av kommunfullmäktige bifallna motionen skulle erbjudandet om gratis 
broddar även avse funktionshindrade personer oavsett ålder. Omsorgsnämnden har 
beslutat att "funktionshindrade personer under 65 år inte erbjuds kostnadsfria 
broddar" och någon beräkning av kostnader för denna grupp har i konsekvens 
härmed inte gjorts av nämnden. 

Bedömning 
Mot bakgrund av den ansträngda ekonomiska situation kommunen numera befin
ner sig i och till det förhållandet att några medel inte finns avsatta för införande av 
gratis broddar/halkskydd föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfull
mäktiges beslut den 31 januari 2022 rivs upp och att gratis broddar/halkskydd enligt 
motionen för närvarande inte ska införas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-12-14, § 230, kommunfullmäktige följande 
beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2022, § 11, att i ärende KLF 2021/183 
bifalla motion rivs upp och kostnadsfria broddar/halkskydd enligt motionen ska för 
närvarande inte införas. 

Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Akeborn (V) reserverar sig mot 
beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
följande beslut: 

1. Kommunledningsförvaltningen ska från och med år 2025 vara ansvarig för 
utdelning av kostnadsfria broddar/halkskydd till personer som fyllt 65 år. I 
ansvaret ingår upphandling och inköp. 

2. För år 2025 tillförs kommunledningsförvaltningens driftbudget 1,6 miljoner 
kronor för inköp av broddar/halkskydd till personer som fyllt 65 år genom 
att beloppet arbetas in i Strategisk plan 2024-2026 med Budget 2024 och 
flerårsplan 2025-2026. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

3. Från och med år 2026 och framåt tillförs kommunledningsförvaltningens 
driftbudget 80 000 kronor för att årligen göra inköp till personer som fyllt 
65 år. Beloppet arbetas in i Strategisk plan 2024-2026 med Budget 2024 och 
flerårsplan 2025-2026. 

Magnus Akeborn (V) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag 
bifallet. 

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla 
arbetsutskottets förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lena Wallentheims 
förslag röstar nej." 

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE 
JA NEJ 

AV-
ERSÄTTARE STÅR 

Lina Bengtsson (M) X 

Ulf Ber2:2:ren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Susanne Lottsfeldt (SD) X 

Stefan Larsson (M) X 

Charlotta Eroldsson (M) X 

Christer Caesar (KD) X 

Lena Wallentheim (S) X 

T oachim Fors (S) X 

T ohan Lindman (S) X 

Magnus Akeborn (V) X 

Paul Thurn (SD) X 

Hanna Nilsson (SD) X 

9 4 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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