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Erik Berg, Patrik Jöns son, Irene Nilsson, Hanna Nilsson, Lena Wallentheim, Lina 
Bengtsson, Ulf Berggren, Joachim Fors, Stefan Larsson, Erika Heil-U tbult, 
Mohamed Chehade, Anders Edwall, Sven Lundh, Thomas Haraldsson, Susanne 
Lottsfeldt, Axel J ohnsson, Christer Welinder, J erry Andersson, Urban Widmark (§§ 
18-28),Johan Peltonen, Dolores Öhman, Benny Petersson, Hanna Sjöstrand, 
Christer Caesar, Katarina Olsson, Ernst Herslow, Anna Pålsson, Paul Thurn, 
Connie Asterman,Jens Lindholm, Thomas Lindell, Torsten Nilsson, Daniel 
Talrnid, Agneta Olsson Enochsson, Meta Jarl, Torgny Holmberg, Margreth 
Segerstein,Johan Lindman, Simon Berneblad, Ulrika Widmark Barnekow, 
Kristoffer Manno, Jonny Dolkow, Joakim Karlsson, Anna Wallentheim (§§ 13-22), 
MikkelJönsson Vaerge, Andreas Dahlberg, Cecilia Tönning, Monica Ero, Karina 
Olsson, Sverre Albinsson, Marie Hult, Stefan Svensson, Magnus Akeborn, 
Arberesha Sabani. 

Jacob Johansson, Ingrid Nyman, Axel Heinonen (§§ 13-17), Kenny Hansson, Lynn 
Thulin, Roger Olsson, Jonas Andersson, Anders Wallentheim (§§ 23-28), Pierre 
Bäckman. 

Sofia Knutsson, Elo J ohannesen, Ann-Kristine J ohnsson, Magnus Olsson, Jonas 
Klein, Andre Lådö, Margaretha Lindqvist, Hans-Göran Hansson, Marina Hallgren, 
Ken Breisch, Lars Klees, Mats Andersson, Tony Knutsson,Johanna Hörgerud, 
Anita Peterson. 
Kommunsekreterare Louise Davidsson, nämndsekreterare Angela Samarzija. 

Irene Nilsson och Susanne Lottsfeldt 
Axel J ohnsson och Christer Welinder 

Stadshuset, kl. 14:30 tisdagen den 7 mars 2023. 

§§ 13-28 

Louise Davidsson 

~ 
Ordförande Erik Berd~ 
Justerare Jh½. flt~r-

Irene Nilsson (S) Susanne Lottsfeldt (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

H""ssl holm 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Interpellation om Europaforum § 13 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Ge och Få § 14 

Interpellation till tekniska nämndens ordförande angående Sösdala § 15 
simhall/idrottshall 

Fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande - Vad ger dig § 16 
rätten att besluta om Bullerbyns förskolas framtid? 

Interpellation - Ombyggnation SÄBO Lyckåsa § 17 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Dina § 18 
Helmefalk (M) 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen -Agneta § 19 
Olsson- Enochsson (L) 

Anmälningsärenden § 20 

Inlämnade motioner § 21 

Granskning av nämndsammanslagning § 22 

Revidering och fastställande av Program för uppföljning av privata § 23 
utförare 

Bestämmelser om ordning för inkallande av ersättare i de av § 24 
kommunfullmäktige förrättade valen - ändring 

Flaggningspolicy i Hässleholms kommun § 25 

Motion om källsortering i kommunens verksamheter § 26 

Motion om giftfria förskolor § 27 

Motion om slöjförbud i förskolan och grundskolan § 28 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Hässl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 13 

Interpellation om Europaforum 
Dnr: KLF 2023/104 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Interpellationen är 
besvarad. 

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? 

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) har lämnat ett skriftligt svar. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2023-01-30, § 1, hänskjuta interpellationen till nästa 
sammanträde. 

Bilagor: 
1. Interpellationen 
2. Svar på interpellationen 

Sänt till: 
Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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-Liberalerna 

INTERPELLATION 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson angående Europaforum 

Under 20 år har Europaforum varit en viktig och unik mötesplats i Sverige som vänt sig till 
den breda allmänheten, inte minst många gymnasieungdomar, för att delta i debatten om 
Europa. 
Genom Europaforum har vi fått svenska beslutsfattare på alla nivåer att bege sig till 
Hässleholm, likaså tunga beslutsfattare från Bryssel. Få evenemang i vår kommun har satt 
kommunen på kartan över tid så som Europaforum och många kommuninvånare är stolta över 
Europaforums existens. 

I år är också europafrågan extra aktuell i och med att Sverige är ordförandeland. EU-ministern 
Jessika Roswall (M) menar att det svenska ordförandeskapet ger vårt land en unik möjlighet 
att visa upp Sverige och på sikt ge oss ett ännu större inflytande i EU. Vi Liberalerna delar 
helt EU-ministerns uppfattning. 
För att citera kommunalrådet Philip Sandberg i Lund: "Att säga att vi ska satsa på våra 
kärnverksamheter istället visar att man inte ser kopplingen mellan det lokala och det globala" 
samt "Vi står beredda att ta över Europaforum i Lund". Detta är mycket beklagligt att denna 
chans glider oss ur händerna. 
Majoritetsstyret har beslutat att lägga ner Europaforum trots ett intensivt motstånd i både 
Kommunfullmäktige och i pressen. 

Av ovanstående skäl vill vi ställa frågan till Kommunstyrelsens ordförande 

• 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? 

För Liberalerna i Hässleholm 
Vinslöv 25 jan 2023 

Thomas Haraldsson 



• 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? 

I nterpel lationssva r: 

1. På flera sätt under åren har Europaforum marknadsfört Hässleholm i Europafrågor och gett 

intresserade möjlighet att ta del av dessa. 

2. Vi har inte tittat på andra alternativ till finansiering då oppositionsrådet i Lund tidigt gick ut 

med att de är beredda att ta över Europaforum. Detta är vi mycket positiva till då 

Europaforum nu kan leva vidare i Skåne och i en stad som man når med tåg från Hässleholm 

på mindre än en timme. 

3. Jag .har ingen aning om vad dessa instanser tycker om att ekonomiskt stödja verksamheten. 

Detta får bli en fråga för Lund att reda ut. 

Hanna Nilsson (SD) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

H ·· ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§14 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående Ge och Få 
Dnr: KLF 2023/233 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Interpellationen är 
besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Agneta Olsson Enochsson (L) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Hanna Nilsson (SD) där hon ställer följande frågor: 

1. Den första lokalen som Ge och Få blivit hänvisade till är ett plåtskjul i 
närheten som förvaltningen ska göra i ordning med värme och dagsljus. 
Summan vi har fått till oss är att denna renovering av plåtskjulet kommer att 
kosta 1,8 miljoner. Stämmer den summan? 

2. Andra lokalytan Ge och Få blivit hänvisade till är militärens gamla 
lackeringsverkstad. Här finns tjocka lager fårg på golv, väggar, tak och 
kemikalierna sticker i ögonen när man vistas i lokalen. Är detta en lokal ni 
anser vara tjänlig att vistas i? Eller tänker ni lägga flera miljoner på att sanera 
den? 

3. Hur är beslutna tagna, vi hittar inte detta i något protokoll? 
4. På modelljärnvägsföreningens hemsida har det utgått en inbjudan till 

Tågmarknad 2023 där föreningen hänvisar: "Målsättningen är att samla all 
försäljning i vår nya eventhall". Deras eventhall är Ge och Fås nuvarande 
lokal. Hur kan en ideell förening få gå före en lagstadgad verksamhet? 

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) har lämnat ett skriftligt svar. 

Bilagor: 
1. Interpellationen 
2. Svar på interpellationen 

Sänt till: Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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-Liberalerna 

Interpellation 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson angående Ge och Få 

Vi kunde måndagen den 20 februari läsa en insändare i Norra Skåne där tre st enhetschefer för daglig 
verksamhet uttrycker att "styret väljer att slänga ut daglig verksamhet (Ge och Få) från sina lokaler i 
förmån till modelljärnvägsföreningen" samt att de känner sig " överkörda, arga men framför allt ledsna 
på hur ni ser på målgruppen vi driver vår verksamhet för". 
Ge och Få är en lagstadgad verksamhet enligt 9§ 10 LSS. Där arbetar idag ca 25 st deltagare och fyra 
medarbetare. Man förmedlar inventarier inom kommunen till förvaltningar och bolag. Kommunen 
sparar flera miljoner årligen och 2022 förmedlade man över 10 000 olika inventarier. 
Vi i Liberalerna förstår vikten av denna verksamhet och har tidigare uttryckt vår oro när styret 
prioriterar ner LSS-verksamhet. Respekten för den enskilda människans frihet och värdighet är 
utgångspunkten för all liberal politik. Det är särskilt viktigt när det handlar om människor som mött 
hinder i livet - för vilka friheten inte är självklar. 

Därför tycker vi i Liberalerna att de frågor som enhetscheferna ställer i sin insändare kräver ett svar 
och väljer att ställa dem här i fullmäktige. 

1. Den första lokalen som Ge och Få blivit hänvisade till är ett plåtskjul i närheten som 
förvaltningen ska göra i ordning med värme och dagsljus. Summan vi har fått till oss är att 
denna renovering av plåtskjulet kommer att kosta 1,8 miljoner. Stämmer den summan? 
2. Andra lokalytan Ge och Få blivit hänvisade till är militärens gamla lackeringsverkstad. Här 
finns tjocka lager färg på golv, väggar, tak och kemikalierna sticker i ögonen när man vistas i 
lokalen. Är detta en lokal ni anser vara tjänlig att vistas i? Eller tänker ni lägga flera miljoner 
på att sanera den? 
3. Hur är beslutna tagna, vi hittar inte detta i något protokoll? 
4. På modelljärnvägsföreningens hemsida har det utgått en inbjudan till Tågmarknad 2023 där 
föreningen hänvisar: "Målsättningen är att samla all försäljning i vår nya eventhall". Deras 
eventhall är Ge och Fås nuvarande lokal. Hur kan en ideell förening få gå före en lagstadgad 
verksamhet? 

För Liberalerna i Hässleholm 

Hässleholm 2023-02-22 

Agneta Olsson Enochsson 
Ledamot i Kommunfullmäktige 



lnterpellationssvar angående Ge och Få 

1. Den första lokalen som Ge och Få blivit hänvisade till är ett plåtskjul i närheten som förvaltningen 

ska göra i ordning med värme och dagsljus. Summan vi har fått till oss är att denna renovering av 

plåtskjulet kommer att kosta 1,8 miljoner. Stämmer den summan? 

2. Andra lokalytan Ge och Få blivit hänvisade till är militärens gamla lackeringsverkstad . Här finns 

tjocka lager färg på golv, väggar, tak och kemikalierna sticker i ögonen när man vistas i lokalen. Är 

detta en lokal ni anser vara tjänlig att vistas i? Eller tänker ni lägga flera miljoner på att sanera den? 

3. Hur är beslutna tagna, vi hittar inte detta i något protokoll? 

4. På modelljärnvägsföreningens hemsida har det utgått en inbjudan till Tågmarknad 2023 där 

föreningen hänvisar: "Målsättningen är att samla all försäljning i vår nya eventhall". Deras eventhall 

är Ge och Fås nuvarande lokal. Hur kan en ideell förening få gå före en lagstadgad verksamhet? 

1. Ja 

2. Även jag har hört talas om att denna lokal ska ha förekommit i diskussioner. Men det har 

aldrig varit en politisk intention att hänvisa Ge och Få dit. 

3. Det är beslutat i budgeten för 2023 sidan 27 "Lokalförändringar för Ge & Få" 

4. Detta handlar inte om att ställa olika verksamheter mot varandra . Kommunen har för mycket 

lokaler vilket vi alla är väl medvetna om och ständigt jobbar med. 

Genom att göra denna förändring och ändå kunna fortsätta med Ge och Fås verksamhet 

innebär det att vi sparar 500 000:- per år och även kan ge en lokal företagare möjlighet att 

utveckla sin verksamhet. 

Intentionen med denna förändring är inte att försämra Ge och Fås verksamhet på något sätt. 

En annan effekt av denna förändring är att tekniska förvaltningen kommer kunna säga upp 

en extern lokal och ytterligare minska på kommunens lokalytor. 

t,rn 1s 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 15 

Interpellation till tekniska nämndens ordförande 
angående Sösdala simhall/idrottshall 
Dnr: KLF 2023/235 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svaret hänskjuts till 
nästa sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 

Joachim Fors (S) har lämnat in en interpellation till tekniska nämndens ordförande 
Ulf Berggren (SD) där han ställer följande frågor: 

1. Kommer majoriteten fatta ett formellt beslut i Kommunfullmäktige 
avseende rivningen av Sösdala simhall och vad blir kostnaden? 

2. Gällande den yttervägg som skulle byggas upp igen och som avbröts, var det 
arbetet beställt och vad kommer det att kosta kommunen? 

3. Gällande lokalen som innehållande bl.a. en idrottshall, fritidsgård med mera, 
vad kommer renoveringskostnaderna bli där, för det är väl en del brister 
som måste åtgärdas. 

Sänt till: 
Tekniska nämndens ordförande 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 16 

Fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande -
Vad ger dig rätten att besluta om Bullerbyns förskolas 
framtid? 
Dnr: KLF 2023/236 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Frågan är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Joachim Fors (S) har ställt följande fråga till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Stefan Larsson (M): 

"Den 16 januari skickar Förvaltningschefen för Barn-och utbildningsförvaltningen 
ut ett beslut om avveckling av Bullerbyns förskola. 

Med följande innehåll: 

"En avveckling från augusti 2023 möjliggör att förskolans rivs och ersätts. Barn som 
har sin nuvarande placering på Bullerbyns förskola erbjuds placering på annan 
förskola från och med augusti. Personalen erbjuds anställning på andra förskolor 
efter att vårdnadshavare gjort val till annan förskola. 

Med bakgrund av detta har Barn- och utbildningsnämndens ordförande gett 
förvaltningschefen uppdraget att avveckla Bullerbyns förskola". 

I beslutet finns med att förskolan ska rivas och ersättas men det finns även med att 
på Stefan Larssons (M) uppdrag ska förskolan avvecklas. Jag vill uppmärksamma 
Kommunfullmäktige att inga pengar är avsatta för att bygga uppförskolan igen. 

När det gäller avveckling av förskolor så regleras det av Barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning. I punkten 2,4 övriga ärende finns en 
punkt som heter 4,1 organisatoriska förändringar inom givna budgetramar, den är 
delegerad till Förvaltningschefen men i anmärkning står följande att läsa. Avveckling 
av förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beslutas av Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Vad anser du, ger dig rätt att bryta mot den beslutade delegationsordningen och 
ensidigt besluta om Bullerbyns förskola och dess framtid?" 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) svarar på frågan. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§17 

Interpellation - Ombyggnation SÄBO Lyckåsa 
Dnr: KLF 2023/239 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svaret hänskjuts till 
nästa sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 

Anders Edwall (C) har lämnat in en interpellation till tekniska nämndens ordförande 
Ulf Berggren (SD) där han ställer följande frågor: 

1. Vad trodde du att ombyggnationen eventuellt skulle kosta innan 
beställningen till Hässlehem gjordes? 

2. Då det är Hässlehem som äger fastigheten så innebär det att kommunen 
betalar en hyra och ingen investeringskostnad. Vad är då anledningen till att 
beslutet fattats på kostnaden för investeringen och inte den höjda hyran? 

3. Hur mycket högre hade hyran blivit? 

4. Vad kommer nu att hända med Lyckåsa? Är ambitionen att SÄBO på 
Lyckåsa ska avvecklas? 

5. Hur långt sträcker sig det befintliga hyresavtalet mellan Hässlehem och 
Tekniska Nämnden? 

Sänt till: 
Tekniska nämndens ordförande 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 18 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
Dnr: KLF 2023/163 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Dina Helmefalk (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
Avsägelsen ska beviljas och ny sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Dina Helmefalk 
Länsstyrelsen Skåne 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H''ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Omedelbart justerad i separat protokoll 
Dnr: KLF 2023/194 

Kommunfullmäktige 

Justering 

~ jf( 
Utdraget bestyrkes 
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H""ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 20 

Anmälningsärenden 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2023/185-1 
Länsstyrelsen har utsett Axel J ohnsson (M) till ny ledamot i kommunfullmäktige 
efter Karin Axelsson (M) som avgått. Ny ersättare är Erik Aberg Linnet (M). 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H .. ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 21 

Inlämnade motioner 

Inga motioner har lämnats in. 

Kommunfullmäktige 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 22 

Granskning av nämndsammanslagning 
Dnr: KLF 2021/917 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige lägger revisorernas granskningsrapport och miljö- och 
stads byggnadsnämndens svar till handlingarna. 

2. Miljö- och stads byggnadsnämnden ska inom sex månader från 
kommunfullmäktiges beslut inkomma med en rapportering till 
kommunstyrelsen om arbetet med den rekommendation som kommunens 
revisorer föreslagit nämnden i sin granskningsrapport. 

Yrkande 

Anders Edwall (C) lämnar följande tilläggsyrkande: "att utifrån rapporten återigen 
bildas två nämnder. En för miljö och en för bygg för att förhindra jävssituationen 
som kan uppstå med att ha bägge lagstiftningarna i samma nämnd." 

Omröstning 

Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition och fin.ner det 
bifallet. 

Ordförande ställer därefter Anders Edwalls tilläggsyrkande under proposition och 
finner det avslaget. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar 
ja. Den som vill avslå detsamma röstar nej." 

35 ja-röster och 7 nej-röster lämnas. 18 avstår från att rösta. 1 ledamot är 
frånvarande. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Hanna Nilsson (SD) 

Lina Bengtsson (M) 

Ulf Berggren (SD) 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Mohamed Chehade (V) 

Anders Edwall (C) 

Katarina Olsson (V) 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Patrik Jönsson (SD) 

Stefan Larsson (M) 

Erika Heil-Utbult (KD) 

Sven Lundh (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Axel Johnsson (M) 

Jerry Andersson (SD) 

Urban Widmark (M) 

Johan Peltonen (SD) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Christer Caesar (KD) 

Ernst Herslow (FV) 

Paul Thurn (SD) 

Jens Lindholm (SD) 

Torsten Nilsson (M) 

Daniel Talmid (SD) 

Torgny Holmberg (SD) 

Margreth Segerstein (M) 

Simon Berneblad (KD) 

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) 

Kenny Hansson (M) 

Lynn Thulin (M) 

Roger Olsson (SD) 

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 

Ja 

35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Anna Pålsson (C) 

Kristoffer Manna (C) 

Magnus Åkeborn (V) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lena Wallentheim (S) 

Joachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Thomas Haraldsson (L) 

Christer Welinder (S) 

Dolores Öhman (MP) 

Benny Petersson (S) 

Connie Asterman (S) 

Thomas Lindell (S) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Meta Jarl (S) 

Johan Lindman (S) 

Anna Wallentheim (S) 

Andreas Dahlberg (S) 

Monica Ero (S) 

Arberesha Sabani (MP) 

Ingrid Nyman (S) 

Jonas Andersson (S) 

Totalt 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

7 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 
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H""ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av revisionen i Hässleholms kommun granskat huruvida 
sammanslagning av tidigare miljönämnd och byggnadsnämnd till en miljö- och 
stads byggnadsnämnd har skett på ett ändamålsenligt sätt. Utifrån 
granskningsresultatet har revisorerna uttalat vissa rekommendationer till 
kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Någon begäran om 
yttrande från dessa har inte framställts. 

Kommunrevisor Johan Berglund föredrar ärendet i kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2023-02-01, § 8, kommunfullmäktige följande beslut 

1. Kommunfullmäktige lägger revisorernas granskningsrapport och miljö- och 
stads byggnadsnämndens svar till handlingarna. 

2. Miljö- och stads byggnadsnämnden ska inom sex månader från 
kommunfullmäktiges beslut inkomma med en rapportering till 
kommunstyrelsen om arbetet med den rekommendation som kommunens 
revisorer föreslagit nämnden i sin granskningsrapport. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att det i första punkten ska framgå att även miljö- och 
stads byggnadsnämndens svar ska läggas till handlingarna. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med den av Lena Wallentheim 
föreslagna ändringen under proposition och finner förslagen bifallna. 

Sänt till: 
Revisorerna 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 23 

Revidering och fastställande av Program för 
uppföljning av privata utförare 
Dnr: KLF 2022/58 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till Program för uppföljning av privata 
utförare. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett 
program för mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på 
uppdrag av kommunen. Syftet med programmet är att tydliggöra att uppföljningen 
av privata utförare ingår som en del i styrsystemet och ska följa kommunens 
planerings- och uppföljningsprocess. Ett förslag till reviderat Program för 
uppföljning av privata utförare föreligger. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2023-02-01, § 9, kommunfullmäktige att fastställa 
förslaget till Program för uppföljning av privata utförare. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
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Kommunfullmäktige 

§ 24 

Bestämmelser om ordning för inkallande av ersättare i 
de av kommunfullmäktige förrättade valen - ändring 
Dnr: KLF 2022/831 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om nedanstående regler för inkallelse av ersättare i de 
av kommunfullmäktige förrättade valen: 

1. För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan 
angiven partiordning: 

För ledamot tillhörande Inträder ersättare i nedan 
nedanstående partigrupp: angiven partigruppsordning: 

Sverigedemokraterna (SD) SD,M,KD,FV 

Moderaterna (M) M,KD,SD,FV 

Kristdemokraterna (KD) KD,M,SD 

Folkets väl (FV) FV, SD, M 

Socialdemokraterna (S) S, V, C 

Vänsterpartiet (V) V,S,C,MP 

Centerpartiet (C) C,S 

Liberalerna (L) L, MP, C, M, KD 

Miljöpartiet (MP) MP,L 

2. Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i 
kommunfullmäktiges protokoll över respektive förrättat val. 

3. Ovanstående ordning ska tillämpas om det inte i lag eller annan författning 
föreskrivs annat angående ersättares inträde till tjänstgöring. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige bestämma i vilken 
ordning ersättare ska tjänstgöra. Liberalerna har inkommit med en begäran om 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

H""ssl holm 
kommun 

Kommunfullmäktige 

komplettering avseende den ordning som gäller för inkallande av ersättare vid deras 
ordinarie ledamöters frånvaro. För tydlighetens skull, och för att få en samlad bild, 
upprepas den nu gällande ordningen för övriga partier i beslutet. 

I nämnderna anses det inte möjligt för fullmäktiga att bestämma att viss ersättare 
endast får träda in för vissa ledamöter (RA 1954 ref. 6). Om fullmäktige trots det 
inte bestämt i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra bör tjänstgöring ske i den 
ordning i vilken de tagits upp i protokollet från fullmäktiges val. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2023-02-01, § 10, kommunfullmäktige att besluta om 
nedanstående regler för inkallelse av ersättare i de av kommunfullmäktige förrättade 
valen: 

1. För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan 
angiven partiordning: 

För ledamot tillhörande Inträder ersättare i nedan 
nedanstående partigrupp: angiven partigruppsordning: 

Sverigedemokraterna (SD) SD,M,KD,FV 
Moderaterna (M) M,KD,SD,FV 
Kristdemokraterna (KD) KD,M,SD 
Folkets väl (FV) FV, SD,M 
Socialdemokraterna (S) S,V,C 
Vänsterpartiet (V) V, S, C, MP 
Centerpartiet (C) c,s 
Liberalerna (L) L, MP, C, M, KD 
Miljöpartiet (MP) MP,L 

2. Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i 
kommunfullmäktiges protokoll över respektive förrättat val. 

3. Ovanstående ordning ska tillämpas om det inte i lag eller annan författning 
föreskrivs annat angående ersättares inträde till tjänstgöring. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder 

Kommunfullmäktige 

Justering ~ lfi 71 Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Kommunfullmäktige 

§ 25 

Flaggningspolicy i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2022/315 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar på begäran av en minoritet att återremittera ärendet 
för att utarbeta en fylligare flaggningspolicy som även inkluderar kransorterna. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utarbeta en fylligare 
flaggningspolicy som även inkluderar kransorterna. Om inte återremissyrkandet 
vinner gehör avstår hon från att delta i beslutet. 

Mohamed Chehade (V), Anders Edwall (C), Thomas Haraldsson (L) och Dolores 
Öhman (MP) instämmer i Lena Wallentheims återremissyrkande. 

Christer Caesar (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras och finner att det ska avgöras idag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill avgöra ärendet idag röstar 
ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej." 

36 ja-röster och 24 nej-röster lämnas. 1 ledamot är frånvarande. 

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 

Erika Heil-Utbult (KD) Ja Thomas Haraldsson (L) Nej 

Sven Lundh (SD) Ja Christer Welinder (S) Nej 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja Dolores Öhman (MP) Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Axel Johnsson {M} 

Jerry Andersson {SO} 

Urban Widmark {M} 

Johan Peltonen {SO} 

Hanna Sjöstrand (SO} 

Christer Caesar {KO} 

Ernst Herslow {FV} 

Paul Thurn {SO} 

Jens Lindholm (SO} 

Torsten Nilsson {M} 

Daniel Talmid (SD} 

Torgny Holmberg {SO} 

Margreth Segerstein {M) 

Simon Berneblad {KO) 

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} 

Anders Wallentheim {S} 

Jacob Johansson {FV} 

Kenny Hansson (M} 

Lynn Thulin (M} 

Roger Olsson (SO} 

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 
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Benny Petersson (S} 

Katarina Olsson {V} 

Anna Pålsson (C} 

Connie Asterman {S} 

Thomas Lindell {S) 

Agneta Olsson Enochsson {L} 

Meta Jarl {S) 

Johan Lindman (S} 

Kristoffer Manno (C} 

Andreas Dahlberg (S} 

Monica Ero (S} 

Magnus Åkeborn (V} 

Arberesha Sabani {MP} 

Ingrid Nyman {S} 

Jonas Andersson (S} 

Pierre Bäckman {V} 

Totalt 

På begäran av en minoritet har kommunfullmäktige därmed beslutat att 
återremittera ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 18 maj 2022 
kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag till flaggningspolicy för 
Hässleholms kommun samt bereda detta för beslut i kommunfullmäktige senast 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

december 2022. Ett förslag till policy för flaggning i Hässleholms kommun har nu 
tagits fram. Förslaget bygger i stora delar på de praktiska rutiner som Tekniska 
förvaltningen redan idag tillämpar för de officiella flaggstängerna i kommunen men 
tillägg och förtydliganden har gjorts bland annat för när kommunen ska flagga och 
vem som beslutar om flaggning utöver de allmänna flaggdagarna. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2023-02-01, § 11, kommunfullmäktige att anta 
föreliggande förslag till flaggningspolicy för Hässleholms kommun. 

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

Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Akeborn (V) avstår från att delta i 
huvudpropositionen. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utarbeta en fylligare 
flaggningspolicy som även inkluderar kransorterna. Om inte återremissyrkandet 
vinner gehör avstår hon från att delta i beslutet. 

Lina Bengtsson (M) och Christer Caesar (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Magnus Akeborn (V) instämmer i Lena Wallentheims återremissyrkande. 

Ordförande ställer först under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om 
det ska återremitteras och finner att det ska avgöras idag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill avgöra ärendet idag röstar 
ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej." 

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE NE 
AV-

ERSÄTARE JA 
J 

STÅ 
R 

Lina Bengtsson (M) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Paul Thurn (SD) X 

Susanne Lottsfeldt (SD) X 

Stefan Larsson (M) X 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Urban Widmark (M) X 

Christer Caesar (KD) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Åsa Thurn (S) X 

Magnus Åkeborn M X 

J erry Andersson (SD) X 

Hanna Nilsson (SD) X 

9 4 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner det bifallet. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder och bolag i Hässleholms kommun 
Kommunens författningssamling 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 26 

Motion om källsortering i kommunens verksamheter 
Dnr: KLF 2022/596 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Dolores Öhman (MP), Anders Edwall (C), Magnus Akeborn (V),Johan Lindman 
(S), Thomas Haraldsson (L) och Irene Nilsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Christer Caesar (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Dolores Öhman med 
fleras yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Votering begärs. 

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

35 ja-röster och 25 nej-röster lämnas. 1 ledamot är frånvarande. 

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 

Erika Heil-Utbult (KD) Ja Thomas Haraldsson (L) Nej 

Sven Lundh (SD} Ja Christer Welinder (S} Nej 

Susanne Lottsfeldt (SD} Ja Dolores Öhman {MP} Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering 

~ Tf/ 94 Utdraget bestyrkes 
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Axel Johnsson {M) 

Jerry Andersson {SD) 

Urban Widmark {M) 

Johan Peltonen (SD) 

Hanna Sjöstrand {SD) 

Christer Caesar {KD) 

Ernst Herslow (FV) 

Paul Thurn {SD) 

Jens Lindholm {SD) 

Torsten Nilsson (M) 

Daniel Talmid (SD) 

Torgny Holmberg {SD) 

Margreth Segerstein {M) 

Simon Berneblad (KD) 

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) 

Kenny Hansson {M) 

Lynn Thulin {M) 

Roger Olsson {SD) 

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 
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Benny Petersson {S) 

Katarina Olsson (V) 

Anna Pålsson (C) 

Connie Asterman {S) 

Thomas Lindell {S) 

Agneta Olsson Enochsson {L) 

Meta Jarl (S) 

Johan Lindman (S) 

Kristoffer Manna (C) 

Andreas Dahlberg {S) 

Monica Ero {S) 

Magnus Åkeborn {V) 

Arberesha Sabani {MP) 

Ingrid Nyman {S) 

Jonas Andersson {S) 

Anders Wallentheim {S) 

Pierre Bäckman {V) 

Totalt 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

25 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon på 
anförda skäl yrkar att kommunen beslutar 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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att kartlägga källsorteringen i kommunens alla verksamheter och ta fram en 
åtgärdsplan för att säkerställa källsortering på alla kommunala byggnader 
och verksamheter. 

att planen inbegriper en kostnadskalkyl för åtgärderna inklusive 
kostnads besparingar (t.ex. för billigare renhållningskostnader, mm). 

att genomföra åtgärdsplanen för en fullbordad källsortering i enlighet med 
kommunens renhållningsordning. 

Bedömning 
Av "Renhållnings föreskrifter för Hässleholms kommun" framgår att 
kommunmedlemmarna har ett långtgående ansvar att sortera avfall. Detta gäller 
även inom de kommunala verksamheterna. Ansvaret för att dessa fungerar torde 
även innefatta att avfallsforteringen fungerar enligt föreliggande regelverk. Varje 
verksamhet i kommunen måste därför säkerställa att så är fallet och att om brister 
föreligger rätta till dem. Detta kan enligt kommunledningsförvaltningens 
uppfattning ske inom den ordinarie verksamhetens ramar och utan att vidta de 
omfattande åtgärder som motionären föreslår. Därmed ska motionen anses 
besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2023-02-01, § 12, kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses besvarad. 

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

Arberesha Sabani (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Hässleholms kommun har ett gott rykte för sin hantering av hushållsavfall då vi 
varit förebild för många andra kommuner med utsortering och hämtning av 
hushållsavfall och det är vi stolta över. Trots detta är det fortfarande många 
kommunala verksamheter som saknar en källsortering av avfall, som motsvarar den 
källsortering vi ber våra kommuninvånare genomföra och som de även betalar för. 
Ett konkret exempel är verksamheterna i Kulturhuset och möjligheterna till 
källsortering där. 

Genom vår motion vill vi att alla kommunens verksamheter kartlägger sin 
källsortering och ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa att alla kommunala 
byggnader är utformade så vår källsortering blir lika bra som våra 
kommuninvånares. I bedömningen anses motionen vara besvarad i de grunder där 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

26 (33) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

H""ssl holm 
kommun 

Kommunfullmäktige 

man refererar till föreliggande regelverk. 

Vi anser att detta inte är tillräckligt där vi återigen ser, trots föreliggande regelverk, 
att vi har fortfarande kommunala verksamheter som inte källsorterar. Vi kommer 
på kommunfullmäktige att yrka bifall på vår motion." 

Magnus Akeborn M och Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot bifall till motionen och 
arbetsutskottets förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 27 

Motion om giftfria förskolor 
Dnr: KLF 2022/603 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Yrkande 

Dolores Öhman (MP) och Stefan Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman och Arberesha Sabani, båda Miljöpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

att utarbeta och besluta om en åtgärdsplan för en giftfri förskola . . 

att planen ska innehålla åtgärder för inventering, sanering, inköp/ 
upphandlingskrav, ersättning av giftiga material med giftfritt material, och 
upprättande av kontrollfunktioner och revisioner för att följa upp arbetet 
och undvika nya miljögifter på förskolan. 

att säkerställa giftfria miljöer också på privata förskolor i kommunen. 

Som stöd för sina yrkanden anför motionärerna följande. 

Det är välkänt att miljögifter sprids från vardagsprodukter såsom leksaker, soffor, 
golv och kläder, till omgivande luft. Gifterna fastnar i damm och inandas. Småbarn 
rör sig dessutom nära golvet och suger ofta på leksaker och på sina händer. Barn 
har också tunn och ömtålig hud och andas snabbare och äter och dricker mer i 
förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. Därför får barn i sig högre halter av 
kemikalier i förhållande till sin kroppsvikt än vad en vuxen får i sig. Dessutom 
genomgår barnen känsliga och viktiga utvecklingsstadier i hjärnan, immunsystemet 
och hormonsystemet, vilka kan påverkas av kemikalierna. Därför jobbar många 
kommuner med att minimera barnens exponering för farliga kemikalier i 
förskolemiljön. Många kommuner tar fram och genomför handlingsplaner med 
olika åtgärder såsom att rensa bort plastleksaker och elektronik, fasa ut 
användningen av plast i kontakt med barnens mat, inte använda teflonstekpannor, 
tvätta textilier innan de används, köpa ekologisk mat, vara observant på kemikalier i 

Kommunfullmäktige 
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färger och pennor, mm. När förskolor byggs, ska särskilt hänsyn tas till val av 
byggmaterial. Enligt Naturskyddsföreningen jobbar 75 procent av de kommunala 
förskolorna i Sverige med konceptet giftfri förskola. Även många privata förskolor 
är engagerade. Tyvärr saknar Hässleholms kommun ett systematiskt arbetssätt för 
att säkerställa att alla förskolor i vår kommun har en giftfri miljö för de allra minsta. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och miljö- och 
stads byggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 17 november 2022, § 131, 
beslutat föreslå att motionen ska anses besvarad mot bakgrund av i ärendet 
föreliggande tjänsteskrivelse. 

Av ovannämnda tjänsteskrivelse framgår i huvudsak följande. 

I den reviderade mallen som förskolan använder då egenkontroll av lokaler 
genomförs kommer det att finnas ett nytt avsnitt om giftfri förskola. Mallen som 
verksamhetsutövaren använder som underlag vid egenkontrollen kan delvis ses som 
en instruktion, delvis en rutin. Egenkontrollen revideras årligen. I samband med att 
dokumentationen revideras går verksamhetsutövaren även igenom en checklista och 
dokumenterar brister. Eventuella brister som åligger fastighetsägaren anmäls i Vitec. 
Övriga brister åläggs verksamhetsutövaren. Egenkontrollens syfte är att förebygga 
risker och tillse att påkomna brister åtgärdas. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
är tillsynsmyndighet och utför tillsyn av kommunala och fristående verksamheter. 
Bedömda brister följs upp av tillsynsmyndigheten. Mot bakgrund av detta bedöms 
verksamheten, genom egenkontrollkontrollprogrammet, uppfylla motionärernas 
intentioner om att förbygga, kontrollera och säkerställa att miljön för barn i försko
lan är giftfri. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 21 december 
2022, § 99, att "överlämna förvaltningens yttrande, med Kenny Hanssons 
revidering, så som sitt eget till kommunstyrelsen samt att föreslå att motionen anses 
besvarad". 

Bedömning 
Av tjänsteskrivelsen i barn- och utbildningsnämndens ärende framgår att det finns 
ett program för egenkontroll som kommer att kompletteras med ett nytt avsnitt om 
giftfri förskola. Dessutom utför miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen tillsyn. Mot 
denna bakgrund bedömer kommunledningsförvaltningen att det finns adekvata 
möjligheter att tillförsäkra att kommunens förskolor uppfyller gällande 

Kommunfullmäktige 
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författningskrav på att vara giftfria. De av motionärerna föreslagna åtgärderna 
behöver därför inte vidtas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2023-02-01, § 13, kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses besvarad. 

Arberesha Sabani (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Det är välkänt att miljögifter sprids från vardagsprodukter såsom leksaker, soffor, 
golv och kläder, till omgivande luft och är ett fortsatt problem. Småbarn rör sig 
nära golvet där de farliga partiklarna ofta hamnar och får i sig det genom att stoppa 
leksaker i munnen och suga på sina händer. Det är problematiskt eftersom barn 
jämfört med vuxna inte har lika välutvecklade kroppar och därmed utsätts för 
ämnen som kan hämma deras utveckling. Exempel på det är försämrad 
lungkapacitet som forskare i Lund nyligen presenterat kring små partiklar. 

Många kommuner jobbar med att minimera barnens exponering för farliga 
kemikalier i förskolemiljön genom liknande kontrollfunktioner, åtgärdsplaner och 
dylikt precis som det beskrivs i vår motion. 

Vi anser att behandlingen av motionen inte är tillräcklig. Trots ett gediget arbete 
från de involverade förvaltningarna saknas det fortfarande i Hässleholms kommun 
en kontrollfunktion som säkerställer att barnen vistas i en giftfri förskola. Genom 
strykning av det sista stycket i tjänstemännens svar, säkerställer Kenny Hansson, 
föregående ordförande i MSN (miljö- och stadsbyggnad), att det förhindras en 
seriös genomlysning och analys av en etablerad kontrollfunktion med syfte att skapa 
en giftfri miljö för barnen i våra förskolor. 

Vi kommer att rösta bifall på motionen i sin helhet i kommunfullmäktige." 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Justering 
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Utdraget bestyrkes 
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§ 28 

Motion om slöjförbud i förskolan och grundskolan 
Dnr: KLF 2019/200 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) och Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och finner 
kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Camilla Nordström och Hanna Nilsson, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt 
barn-och utbildningsnämnden att införa ett förbud mot värderingsstyrda slöjor i 
Hässleholms kommunala grundskolor och förskolor. Som grund för sina yrkanden 
anför motionärerna följande. 

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, som vid sammanträde 
den 19 december 2019, § 193, beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Bedömning 
Av intresse i ärendet är de två mål som Skurups och Staffanstorps kommuner drivit 
i de förvaltningsdomstolarna. Av handlingarna i dessa mål framgår bland annat 
följande. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Skurups kommun 
Kommunfullmäktige i Skurups kommun beslutade den 16 december 2019, § 369, 
att bifalla en motion innebärande: - att huvudduk, burka, niqab och andra 
klädesplagg som har som syfte att dölja elever och personal inte ska vara tillåtet i 
Skurups kommuns förskolor, och - att huvudduk, burka, niqab och andra 
klädesplagg som har som syfte att dölja elever och personal inte ska vara tillåtet i 
Skurups kommuns grundskolor. Ärendet ska arbetas in i integrationsplanen som är 
under framtagande 

Staffanstorps kommun 
Kommunstyrelsen i Staffanstorps kommun beslutade den 29 maj 2019, § 98, att 
revidera integrationsplan för Staffanstorps kommun inkl. bostadsstrategi för 
nyanlända samt att korrigera beslutsunderlaget Integrationsplan för Staffanstorps 
kommun enligt följande: Första meningen på s. 13 ersätts med följande mening: 
"Därför tillmötesgår inte kommunens verksamheter önskemål om exempelvis 
separata badtider för män och kvinnor eller könsuppdelad undervisning och 
accepterar inte heller huvudduk på barn i förskola och grundskola upp till sjätte 
klass". 

Kommunen har i beslutet angett att kommunens verksamheter inte accepterar 
huvudduk på barn i förskola och grundskola upp till sjätte klass. Beslutet ger uttryck 
för vad kommunen anser ska gälla inom förskole- och grundskoleområdet och hur 
dessa verksamheter ska förhålla sig till klädesplagg som kan bäras av religiösa skäl. 
Anställda inom kommunen kan förväntas lojalt följa integrationsplanen i sitt arbete 
och i sina kontakter med kommuninvånarna. 

Kommunernas beslut överklagades enligt reglerna om laglighetsprövning i 
kommunallagen. 

Förvaltningsrätten upphävde de två kommunernas beslut eftersom de på anförda 
skäl ansågs strida mot lag eller annan författning. 

De två kommunerna överklagade båda förvaltningsrättens domar till kammarrätten, 
som avslog överklagandena. 

Kommunerna fullföljde talan till Högsta Förvaltningsdomstolen, som meddelade 
prövningstillstånd. I därefter följande domar meddelade den 8 december 2022 
konstaterar domstolen sammanfattningsvis att de två kommunernas beslut får anses 
ha sådana faktiska effekter för enskilda att det utgör en begränsning av yttrande
friheten. Begränsningen måste då för att vara tillåten ha stöd i lag. Sådant stöd 
saknas och överklagandena avslås därför. 

Kommunfullmäktige 
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Mot bakgrund av de sålunda meddelade domarna från Högsta 
Förvaltningsdomstolen bedömer kommunledningsförvaltningen att det inte står i 
överensstämmelse med gällande rätt, såsom den uttolkas av domstolen, att införa ett 
sådant förbud som motionärerna efterfrågar. Motionen ska därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2023-02-01, § 14, kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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