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Paul Thurn, Hanna Sjöstrand, Anita Nilsson från kl.14.45, Simon Berneblad, Johan 
Lindman, Ellicka Hermodsson, Ola Lindahl, Anders Edwall, Arberesha Sabani. 
Kommundirektör Ulf Bengtsson, bitr. förvaltningschef Amra Salihovic, VD
HMAB Mats Didriksson, kommunsekreterare Louise Davidsson, 
nämndsekreterare Angela Samarzija. 

Lena Wallentheim 
Charlotta Eroldsson 

Kommunlednings förvaltningen, 2023-03- 08 

§§ 19-21,23-42 

Sekreterare rz1p 

Ordförande 

Justerare 
Lena Wallentheim (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Godkännande av dagordning § 19 

Information från kommundirektören § 20 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 21 

Omedelbart justerad i separat protokoll § 22 

Anmälan av delegationsbeslut § 23 

övriga anmälningar § 24 

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och § 25 
lokalpolisområde Hässleholm 2023-2026 

Ny VA-taxa för Hässleholms kommun § 26 

över- och underskottshantering 2023 § 27 

Förvärv av del av Tyringe 2:72 och 3:71 och tillhörande § 28 
överenskommelser 

Upphävande av kommunal författning om bidrag till studieförbunden i § 29 
Hässleholms kommun 

Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för förtroendevalda och § 30 
anställda i Hässleholms kommun 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 § 31 

Ansökan om utökat bidrag Mötesplats Hanåsvallen § 32 

överföring av fastighetskostnader för Hovdala slott från och med § 33 
2023 

Kommunledningsförvaltningens redovisning av investeringsbehov § 34 
2024-2026 

Kommunstyrelsens nämndplan inklusive internbudget 2023 § 35 

Handlingstyper som får undertecknas elektroniskt § 36 

Motion om cykelgarage vid Hässleholm C § 37 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Motion om en koldioxidbudget för Hässleholms kommun § 38 

Motion om laddinfrastruktur för elfordon § 39 

Motion om att Inventera och bevara naturvärden i Hässleholms stad § 40 
och i tätorterna 

Initiativärende - Bidrag till HessleCity för sommar Hässleholm 2023 § 41 

Initiativärende - Sponsorbidrag till Torsjö Live § 42 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra föredragningslistan med tillägg av två 
initiativärenden som väcks vid sammanträdets början och läggs till dagordningen. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Ulf Bengtsson informerar om att han är inne på sin åttonde 
arbetsvecka och att fokus ligger på att lära känna verksamheterna och Hässleholms 
kommun. I nästa vecka ska han träffa bolagscheferna. 

Den 24 mars är det budgetupptakt och då ska man bland annat diskutera vilka 
gemensamma effektiviseringar som kan göras. 

Rekrytering av förvaltningschef till miljö- och stadsbyggnads förvaltningen pågår. 

Löneöversynen ska vara klar senast fredag den 3 mars 2023 kl.17.00 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H'"ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Ulf Bengtsson informerar om att den 28 februari 2023 var det 
utbildning och den 17-18 april 2023 ska det vara styrelseinternat. En ny 
utbildningsplan för år 2024-2027 ska tas fram. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

§ 22 Omedelbart justerad i separat protokoll 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 23 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2023/155-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegations beslut avseende anställningar 
utfärdade i januari 2023. 

RTJ 2023/2-1 
Räddningstjänsten - Delegations beslut enligt LSO och LBE samt utfört arbete 
avseende sotning och brandskyddskontroll under januari 2023. 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-15 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H""ssl holms 
komm n 

Kommunstyrelsen 

§ 24 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2023-3 
Ekonomiavdelningen - Totalrapport för kapitalförvaltningen januari 2023. 

KLF 2023/146-2 
Interna kontrollplaner 2023 samt risk- och väsentlighetsanalyser. 

KLF 2023/222 
Kommunassurans informations- och nyhetsbrev nummer 1 2023. 

Protokoll 
Hässleholm Miljö AB styrelseprotokoll 2023-01-19 
Förvaltningssamverkan 2023-01-19 
Hässleholms fibernät AB 2023-01-26 
Central samverkan 2023-01-27 
Styrgrupp badhus 2023-02-06 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2023-02-08 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 25 

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms 
kommun och lokalpolisområde Hässleholm 2023-2026 
Dnr: KLF 2023/205 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansöverenskommelse 
mellan Hässleholms kommun och lokalpolisområde Hässleholm 2023-2026. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna överenskommelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen och lokalpolisområde Hässleholm tecknar kontinuerligt en 
överenskommelse om samverkan för ökad säkerhet och trygghet. Den förra 
överenskommelsen gällde t.o.m. 2022-12-31 och därför har nu ett förslag på en ny 
överenskommelse upprättats för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 

Brottsförebygganderådet (Brå) i Hässleholms kommun ansvarar för att arbetet med 
samverkansöverenskommelsen genomförs i kommunen. 

Sänt till: 
Brottsförebyggande rådet, Socialförvaltningen Hässleholms kommun 
Niklas Arcen, lokalpolischef i Hässleholm, Lokalpolisområde Hässleholm 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

11 (59) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 26 

Ny VA-taxa för Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2022/980 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till ny VA-taxa för 
Hässleholms kommun att gälla från och med den 1 juli 2023. 

2. Den nya VA-taxans anläggningsavgifter och brukningsavgifter ska höjas 
ytterligare från och med den 1 januari 2024 med 19 respektive 17 procent 
jämfört med de belopp som ska gälla från och med den 1 juli 2023. 

3. Hässleholm Miljö AB ges rätt att i taxan ändra beloppen för de procentuella 
höjningar av anläggningsavgifter och brukningsavgifter enligt punkt 2 ovan 
som ska gälla från och med den 1 januari 2024. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Akeborn (V) reserverar sig mot 
beslutet att avgöra ärendet idag. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Åkeborn (V) avstår från att delta i 
huvudförslaget. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) och Magnus Akeborn (lt) yrkar att ärendet återremitteras 
enligt följande: 

Den nya VA-taxan är framtagen av HMAB som behöver finansiera det eftersatta 
underhållet av reningsverk, ledningsnät samt vattenverk. Den nya taxan kommer att 
slå hårt och väldigt snett när exempelvis en ny dagvattenavgift införs. Det kommer 
slå extra hårt mot näringslivet, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och 
flerfamiljshus 01yreslägenheter). Konsekvenserna av detta är inte överblickbara eller 
för den delen överskådliga. Den nya VA-taxan kommer att drabba samtliga, både 
VA-kollektivet och skattekollektivet. VA-taxan behöver beredas vidare där 
konsekvensen för alla kunder blir så rättvis samt ekonomiskt fördelaktig som 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H""ssl halms 
komm n 

Kommunstyrelsen 

möjligt för samtliga. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar därför att ärendet 
återremitteras för vidare beredning där en konsekvensanalys hur företag och 
kommunen själv påverkas av den nya VA-taxan. Vidare ska alternativa förslag på 
finansiering av VA-taxa tas fram. Vi tycker att vore lämpligt att det bildas en 
projektgrupp bestående av representanter från HIBAB, HMAB, Hässlehem, 
Näringslivskontoret och ekonomikontoret som återkommer med konsekvensanalys 
och förslag på kostnadsfördelning. 

Thomas Haraldsson (L) yrkar att ärendet återremitteras. 

Ajournering kl.16.08-16.22 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska återremitteras eller om det ska 
avgöras idag 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." 

Ja-roster oc hS ne1-roster amnas. 

LEDAMOT JA NEJ 
AV-
STÅR 

Charlotta Eroldsson X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Susanne Lottsfeldt (SD) X 

Stefan Larsson (M) X 

Urban Widmark (M) X 

Christer Caesar (KD) X 

Lena Wallentheim, 2:e vice ordförande (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Asa Thurn (S) X 

Magnus Akeborn (V) X 

Thomas Haraldsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD), Ordförande X 

8 5 0 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

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

Beskrivning av ärendet 

Hässleholm Miljö AB har i framställan till kommunen yrkat att föreliggande VA
taxa ska ersättas med en ny taxa med delvis ny konstruktion samt att vissa avgifter 
behöver höjas för att nå en rimlig kostnadstäckning. Som skäl anförs 
sammanfattningsvis följande. 

För ett mer rättvist avgiftsuttag behöver konstruktionen av VA-taxan anpassas till 
Svenskt Vattens branschstandard P120, med en viss mindre lokal anpassning för 
Hässleholm. En ny taxa, dagvatten gata (Dg) behöver införas. Samtidigt behöver 
taxenivåerna justeras för att motsvara de kostnader som VA-huvudmannen har för 
att driva VA-anläggningen Anläggningsavgiften behöver justeras relativt i två steg 
för en kostnadstäckning om 84 % vid ett första steg 2023-07-01 och därefter med 
19 % för en kostnadstäckning om 100 % i ett andra steg 2024-01-01. 
Brukningsavgiften behöver justeras med 30% i ett första steg 2023-07-01 samt med 
17% i ett andra steg 2024-01-01. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2023-02-15, § 18, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till ny VA-taxa för 
Hässleholms kommun att gälla från och med den 1 juli 2023. 

2. Den nya VA-taxans anläggningsavgifter och brukningsavgifter ska höjas 
ytterligare från och med den 1 januari 2024 med 19 respektive 17 procent 
jämfört med de belopp som ska gälla från och med den 1 juli 2023. 

3. Hässleholm Miljö AB ges rätt att i taxan ändra beloppen för de procentuella 
höjningar av anläggningsavgifter och brukningsavgifter enligt punkt 2 ovan 
som ska gälla från och med den 1 januari 2024. 

Lena Wallentheim (S) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: Hässleholm Miljö AB 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H··ssl holms 
komm n 

Kommunstyrelsen 

§ 27 

Över- och underskottshantering 2023 
Dnr: KLF 2022/948 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Upprättat förslag till över- och underskotthantering 2023 antas. 

2. Finansiering av 1,770 miljoner kronor sker genom att 0,992 miljoner kronor 
ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i samband 
med investeringar med anslagstyp 1 och 2,0 miljoner kronor från anslaget 
för överskotts- och underskottshantering. I övrigt föreslås justeringar på 
finansförvaltningen ske enligt uppställningen som finns i Beskrivning av 
ärende under rubriken Driftbudget. 

3. Den ökade investeringsvolymen för 2023 på 179,0 miljoner kronor 
finansieras genom ökad upplåning. 

4. Inriktningen för investeringsprojekt Ställplatser för husbilar 
Hässleholmsgården ändras till Ställplatser för husbilar i Hässleholm. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter, Magnus Akeborn M och Thomas Haraldsson (L) 
avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Christer Caesar (C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Budgetberedningen har utifrån inlämnat förslag från nämnderna utarbetat ett förslag 
till över- och underskotthantering. Budgetberedningens förslag i detalj framgår i 
bifogad bilaga. 

Sänt till 
Ekonomiavdelningen, kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H'"ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 28 

Förvärv av del av Tyringe 2:72 och 3:71 och 
tillhörande överenskommelser 
Dnr: KLF 2022/1021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Köpeavtal för del av fastigheterna Hässleholm Tyringe 2:72 och 3:71 
godkänns. 

2. Avtal om bekämpning av invasiva arter vid strövområdet Möllerödssjö 
godkänns. 

3. Avtal om samverkan gällande sophantering vid strövområdena Vedema 
och Möllerödssjö godkänns. 

4. Tekniska nämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna köpeavtal, 
köpebrev, avtal om bekämpning av invasiva arter och avtal om samverkan 
kring sophantering. 

5. Mark- och exploateringschefen på tekniska förvaltningen ges i uppdrag att 
underteckna erforderliga lantmäterihandlingar och övriga handlingar. 

6. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram förslag på ett långsiktigt 
nyttjanderättsavtal för det förvärvade områdets användning som 
endurobana. Avtalsförslaget ska beslutas av kommunfullmäktige senast 9 
månader efter att beslut i rubricerat ärende vunnit laga kraft. 

7. A vtalsförslaget ska beslutas av kommunfullmäktige senast 9 månader efter 
det att kommunfullmäktige fattat beslut i rubricerat ärendet. 

8. Tekniska nämndens investeringsbudget år 2023 tillskjuts 9 750 000 kronor 
för att täcka köpeskilling, fastighetsbildning och lagfartskostnader. 
Finansiering sker genom att beloppet överförs i samband med över- och 
underskottshanteringen 2023 genom att beloppet omdisponeras från 
investeringsprojekt Ny regnpark Gäddastorp på tekniska nämnden som 
visar överskott på 16 miljoner kronor med anledning av att projektet 
pausats. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

9. Tekniska nämndens investeringsbudget år 2023 tillskjuts 1 100 000 kronor 
för att hantera en större permanent engångsinsats avseende bekämpning av 
parkslide inom Möllerödssjö. Finansiering sker genom att beloppet 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

överförs i samband med över- och underskottshanteringen 2023 genom att 
beloppet omdisponeras från investeringsprojekt Ny regnpark Gäddastorp 
på tekniska nämnden som visar överskott på 16 miljoner kronor med 
anledning av att projektet pausats. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

10. Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram tillskjuts 40 000 kronor år 
2023 för att hantera utökad soptömning enligt avtal för perioden maj-dec, 
samt ett engångsbelopp under år 2023 om 18 000 kronor för inköp av nya 
sopkärl. Det totala beloppet på 58 000 kronor finansieras från 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 2023. 

11. Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram tillskjuts från och med år 2024 
och framåt 60 000 kronor för att hantera utökad soptömning enligt avtal 
genom att beloppet arbetas in i Strategisk plan med Budget 2024 och 
flerårsplan 2025-2026. 

Reservationer 

Thomas Haraldsson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

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

Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till köp men avslag till punkter med tilläggsavtal, 
punkterna 2, 3, 7 och 9. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Thomas Haraldssons 
ändringsyrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i dialog med Stiftelsen Skånska Landskap upprättat 
förslag på köpeavtal i syfte att kommunen förvärvar delar av stiftelsens mark 
utanför Tyringe för att bereda plats för en permanent endurobana. Stiftelsen har 
som ett villkor för försäljning av mark ställt krav på ökat kommunalt ansvar 
avseende dels tömning av avfallskärl inom två strövområden, dels hantering av 
invasiva växtarter inom den före detta deponin utanför Bjärnum. Stiftelsens styrelse 
har å sin sida godkänt handlingarna. 

Av tekniska nämndens beslut i ärendet framgår följande beskrivning. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

Enduroklubben FMCK har sedan år 2018 bedrivit tillfällig verksamhet på det 
blivande verksamhetsområdet Hässleholm Nord. Syftet med förevarande förvärv är 
att pröva områdets lämplighet som en ny permanent endurobana. Förvärvet har inte 
kunnat avvakta en prövning för att först se om det går att erhålla nödvändiga 
tillstånd på platsen. En sådan lösning skulle ta lång tid och det har funnits en 
tidspress att komma i mål med förhandlingen som har pågått av och till under flera 
år eftersom stiftelsens nuvarande styrelse förklarat sig positivt inställda till en affår, 
samtidigt som densamma snart kommer att bytas ut. En positiv majoritet efter byte 
av personer inom styrelsen (samt även VD:n) kan därför inte garanteras. 

Tidigare fattade beslut 

Ärendets bakgrund går tillbaka till ett beslut i kommunstyrelsen den 5 oktober 2005, 
§ 123, varvid kommunekologen vid stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att 
försöka hitta en ny permanent placering av endurobanan på Hovdala, för att i 
enlighet med Utvecklingsprogram för Finjasjöbygden (2004-02-23), värna om 
bygdens fridfulla naturmiljöer. 

Verksamheten hade då pågått på platsen sedan år 2003 (i kommunen sedan 1958). I 
ett PM daterat den 26 januari föreslog stadsbyggnadskontoret två alternativa 
områden som aldrig aktualiserades. Verksamheten stannade kvar på Hovdala fram 
till dess att miljönämnden den 15 mars 2016 förbjöd enduroverksamhet efter den 30 
juni 2018, med hänvisning till 2007:års översiktsplan som lägger vikt vid tystnadens 
betydelse för området. 

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016 att ge stadsbyggnadskontoret ett 
nytt uppdrag att försöka hitta en ny lokalisering av endurobanan. Uppdraget 
redovisades till byggnadsnämnden den 14 augusti 2018, § 129, som la den till 
handlingarna och avskrev ärendet. Den föreslagna platsen är lokaliserad väster om 
Tyringe i Torsjö, på fastigheten Tyringe 2:72 med flera. 

Överflytt av uppdrag till tekniska förvaltningen 
Efter år 2018 har uppdraget att hitta en ny lokalisering under hand överflyttats till 
tekniska förvaltningen. I detta arbete har många olika alternativ undersökts. Även 
om det inte var ett givet resultat så överensstämmer förevarande förslag till 
köpeavtal i huvudsak med stadsbyggnadskontorets förslag till byggnadsnämnden år 
2018. 

Sophantering 
Beträffande de övriga avtal som stiftelsen ställt som krav kan konstateras att när det 
gäller sophantering innebär detta en relativt sett mindre merkostnad för kommunen 
eftersom kultur- och fritidsförvaltningen ändå har driftpersonal i området. Att 
stiftelsen slipper hanteringen och en veckovis tillsyn är till mycket större nytta för 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

18 (59) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H'·ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

dem då deras marginalkostnad är betydligt högre, se avtalsförslag om samverkan 
gällande sophantering vid strövområdena Vedema och Möllerödssjö (bilaga 3). 
Uppdraget om sophanteringen på området är avstämt med kultur- och 
fritids förvaltningen som kommer att utföra uppdraget. 

Invasiva arter 
Vad gäller skötsel av Skerödsdeponin utanför Bjärnum, inom Möllerödssjö, så är 
kommunen verksamhetsutövare av denna och det kan ifrågasättas om stiftelsen alls 
får lov att röja invasiva arter på själva deponin. Kommunen gjorde år 201 7 en 
kompletterande sluttäckning av deponin efter ett föreläggande från miljökontoret år 
2014 (2006-001835). Vid arbetet täcktes ett cirka 5 000 kvm stort område med 0,5 
meter täckmassor som hämtades från Region Skånes arbete med 
Hässleholmsdepån. I tillståndet för flytten av massorna nämns särskilt att det har 
observerats parkslide på den plats där massorna avsågs hämtas och det bestämdes 
att massornas innehåll skulle kontrolleras så att inga växtdelar av parkslide kunde 
spridas i naturen. Det går inte att till 100 procent säkerställa att parkslide spreds 
genom åtgärden men det tycks vara efter detta arbete som problemet med invasiva 
arter i området har eskalerat. Inför arbetet tecknades ett nyttjanderättsavtal mellan 
stiftelsen och kommunen som gav kommunen rådighet att utföra arbetet. I avtalet 
stipulerades bland annat att kommunen bär ansvar för att arbetet utförs fackmässigt 
och för samtliga kostnader som kan förknippas med sluttäckningen. Bilagt 
avtalsförslag (bilaga 2) avser att föregripa en eventuell tvist om i vilken mån 
nyttjanderättsavtalet träffar frågan om ansvar för bekämpning av invasiva arter. 

Tekniska förvaltningen har för avsikt att göra en rejäl insats avseende invasiva arter 
under ett par års tid för att förhoppningsvis nedkämpa aktuella arter. Därefter kan 
insatsen stegvis trappas ner. Metoden fungerar dock inte för parkslide. Kommunen 
kommer i dialog med stiftelsen preliminärt prova en metod som går ut på att växten 
ovan mark destrueras varefter området med god marginal täcks med en tjock 
markduk med svetsade sömmar, som överlagras med lämpliga jordmassor. 
Förfarandet kommer behöva ske i dialog med tillsynsmyndigheten. Beräknad 
investeringsutgift för att hantera en större permanent engångsinsats avseende 
bekämpning av parkslide inom Möllerödssjö uppgår till 1 100 000 kronor. 

Ett bestånd av parkslide i området kan inte bekämpas med nämnda metod på grund 
av närheten till vatten. Genom avtalet binder kommunen sig för att i framtiden 
återkomma med en insats om det framkommer en lämplig och rekommenderad 
bekämpningsmetod för detta. I dagsläget är rekommendationen att låta växten vara 
och eventuellt nödvändiga åtgärder ska göras med största försiktighet. Även om det 
lokaliseras en permanent endurobana på det förvärvade området hindrar inte detta 
att fastigheten i övrigt ingår i skogsbruksplanen. Det faktiska markintrånget av 
verksamheten är marginellt även om arealen som krävs är betydande. 
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Nyttjanderättsavtalet som ska upprättas med enduroklubben avses vara långsiktigt 
och utan avgift. Föreningen ska svara för bygglov, tillstånd enligt miljöbalken och 
andra eventuella tillstånd för verksamhetens bedrivande. 

Avtalsförslag 
Tekniska förvaltningen har i dialog med Stiftelsen Skånska Landskap upprättat 
förslag på köpeavtal (se bilaga 1) i syfte att kommunen förvärvar delar av stiftelsens 
mark utanför Tyringe för att bereda plats för en permanent endurobana. Stiftelsen 
har som ett villkor för försäljning av mark ställt krav på ökat kommunalt ansvar 
avseende dels tömning av avfallskärl inom två strövområden som inte har någon 
direkt koppling till det förvärvade området, dels hantering av invasiva växtarter 
inom den före detta deponin utanför Bjärnum. Stiftelsens styrelse har å sin sida 
godkänt handlingarna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsutgiften beräknas totalt uppgå till 10 850 000 kronor för 2023, varav 
köpeskillingen uppgår till 9 500 000 kronor. 250 000 kronor avser stämpelskatt och 
lagfartskostnad som utgör 1,5 procent av köpeskillingen samt en avgift för ansökan 
på 825 kronor vilken totalt uppgår till 143 325 kronor. Därtill en 
förrättningskostnad på cirka 100 000 kronor samt några timmars handläggning, det 
vill säga totalt 250 000 kronor. 

Utöver ovanstående tillkommer en investeringsutgift om 1 100 000 kronor för att 
hantera en större permanent engångsinsats avseende bekämpning av parkslide inom 
Möllerödssjö. 

Driftkostnader som uppstår i samband med förvärvet, utöver kapitalkostnader, 
uppgår årligen till 60 000 kronor och avser kostnader för sophantering. Därtill en 
engångskostnad för 2023 på 18 000 kronor för inköp av nya sopkärl. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2023-02-15, § 13, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Köpeavtal för del av fastigheterna Hässleholm Tyringe 2:72 och 3:71 
godkänns. 

2. Avtal om bekämpning av invasiva arter vid strövområdet Möllerödssjö 
godkänns. 

3. Avtal om samverkan gällande sophantering vid strövområdena Vedema 
och Möllerödssjö godkänns. 
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4. Tekniska nämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna köpeavtal, 
köpebrev, avtal om bekämpning av invasiva arter och avtal om samverkan 
kring sophantering. 

5. Mark- och exploateringschefen på tekniska förvaltningen ges i uppdrag att 
underteckna erforderliga lantmäterihandlingar och övriga handlingar. 

6. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram förslag på ett långsiktigt 
nyttjanderättsavtal för det förvärvade områdets användning som 
endurobana. Avtalsförslaget ska beslutas av kommunfullmäktige senast 9 
månader efter att beslut i rubricerat ärende vunnit laga kraft. 

7. Avtalsförslaget ska beslutas av kommunfullmäktige senast 9 månader efter 
det att kommunfullmäktige fattat beslut i rubricerat ärendet. 

8. Tekniska nämndens investerings budget år 2023 tillskjuts 9 750 000 kronor 
för att täcka köpeskilling, fastighetsbildning och lagfartskostnader. 
Finansiering sker genom att beloppet överförs i samband med över- och 
underskottshanteringen 2023 genom att beloppet omdisponeras från 
investeringsprojekt Ny regnpark Gäddastorp på tekniska nämnden som 
visar överskott på 16 miljoner kronor med anledning av att projektet 
pausats. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

9. Tekniska nämndens investeringsbudget år 2023 tillskjuts 1 100 000 kronor 
för att hantera en större permanent engångsinsats avseende bekämpning av 
parkslide inom Möllerödssjö. Finansiering sker genom att beloppet 
överförs i samband med över- och underskottshanteringen 2023 genom att 
beloppet omdisponeras från investeringsprojekt Ny regnpark Gäddastorp 
på tekniska nämnden som visar överskott på 16 miljoner kronor med 
anledning av att projektet pausats. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

10. Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram tillskjuts 40 000 kronor år 
2023 för att hantera utökad soptömning enligt avtal för perioden maj-dec, . 
samt ett engångsbelopp under år 2023 om 18 000 kronor för inköp av nya 
sopkärl. Det totala beloppet på 58 000 kronor finansieras från 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 2023. 

11. Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram tillskjuts från och med år 2024 
och framåt 60 000 kronor för att hantera utökad soptömning enligt avtal 
genom att beloppet arbetas in i Strategisk plan med Budget 2024 och 
flerårsplan 2025-2026. 
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Upphävande av kommunal författning om bidrag till 
studieförbunden i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2019/240 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Den kommunala författningen "Ekonomiskt stöd till studieförbunden" (D4) ska 
upphöra att gälla. 

Reservationer 

Thomas Haraldsson (L) reserverar sig skriftligen enligt följande: 

"Liberalerna reserverar sig mot beslutet att upphäva den kommunala författningen 
"Ekonomiskt stöd till studieförbunden" (D4) 

Studieförbunden utför ett viktigt arbete när det gäller folkbildningen och bidrag bl.a 
till att stärka och utveckla demokratin. Genom folkbildningen bidrar man till att 
utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 
Man bidrar till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen samt man bidrar 
till att bredda intresset för att öka delaktighet i kulturlivet. 

Detta är viktiga frågor för oss i Liberalerna som är ett bildningsparti och som därför 
ligger oss varmt om hjärtat. 

Studieförbunden ger också tillbaka till kommunen både ekonomiskt och genom 
pedagogiskt stöd, ledarutveckling, föreningskunskap och föreningsstöd. 

Vi i Liberalerna anser därför att det är fel att ta bort denna kommunala författning 
om bidrag till studieförbunden i Hässleholms kommun och därför reserverar vi oss 
mot detta beslut. Vi vill också påpeka att i vår budget så avsatte vi pengar till 
studieförbunden." 

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

Arberesha Sabani (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Studieförbunden är en av våra hjärtefrågor. En hjärtefråga som är otrolig viktig för 
demokratin, folkbildningen samt Sverige. Den främjar folkbildningen, erbjuder 
sammanhang där människor får komma till tals och utveckla sina demokratiska 
värderingar, stärker föreningslivet, etablerar nyanlända i det demokratiska samhället 
och dylikt. Listan kan göras lång. Det är skrämmande att många partier i vår 
kommun är emot att ge stöd till demokratin, folkbildningen, kulturen, 
engagemanget och kunskapssökande. 

För oss är det självklart att studieförbunden ska finnas kvar vilket vi därav 
finansierar just dessa studieförbund. 

I kommunfullmäktige kommer vi att rösta avslå upphävande av kommunal 
författning om bidrag till studieförbunden i Hässleholms kommun och går det inte 
igenom kommer vi att reservera oss mot beslutet. " 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S), Magnus Akeborn (V) och Thomas Haraldsson (L) yrkar 
avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheims med fleras 
avslagsyrkande och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut röstar ja. Den som vill bifalla avslagsyrkandet röstar nej." 

Ja-roster oc hS r ne1-roster amnas. 

LEDAMOT JA NEJ 
AV-
STÅR 

Charlotta Eroldsson X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Susanne Lottsfeldt (SD) X 

Stefan Larsson (M) X 
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Urban Widmark (M) X 

Christer Caesar (KD) X 

Lena Wallentheim, 2:e vice ordförande 
(S) 

X 

Joachim Fors (S) X 

Asa Thurn (S) X 

Magnus Akeborn (V) X 

Thomas Haraldsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD), Ordförande X 

8 5 0 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 september 2019, § 62 följande. 

1) Samtliga medel avseende bidrag till studieförbund, 2 234 tkr, tas bort från kultur
och fritidsnämndens internbudget 2020 som en del av fullmäktiges beslutade 
besparing 2019, §179. 

2) Vidare föreslår kultur- och fritidsnämnden kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att från och med 2020-01-01 upphäva styrdokument 
"Ekonomiskt stöd till studieförbunden" (kommunal författningssamling D4, dnr. 
2014/1088 800). 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2019, § 248, att återremittera ärendet 
i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och flerårsplan 
2022-2023. 

Det noterades att några medel i budget 2021 eller flerårsplan 2022-2023 för bidrag 
till studieförbund inte tillförts. 

Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse den 2 juni 2021 mot 
bakgrund av kultur- och fritidsnämndens ovannämnda förslag samt till det 
förhållandet att några medel i budget 2021 eller flerårsplan 2022-2023 för bidrag till 
studieförbund inte tillförts, att den kommunala författningen "Ekonomiskt stöd till 
studieförbunden" skulle upphävas. 

Vid sammanträde den 27 september 2021 beslutade kommunfullmäktige,§ 201, på 
begäran av en minoritet att återremittera ärendet "för att avvakta riksrevisionens 
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Riksrevisionens granskning föreligger nu i form av rapporten "Statsbidraget till 
studieförbunden - kontroll och uppföljning (RiR 2022:20)" (Statsbidraget till 
studieförbunden - kontroll och uppföljning I Riksrevisionen). I den anförs 
sammanfattningsvis följande. 

Statsbidraget till studieförbunden uppgår till närmare två miljarder kronor årligen. 
Folkbildningens aktörer har fått stort förtroende från staten att själva förvalta och 
kontrollera dessa medel. På senare år har det upptäckts omfattande fel och fusk i 
studieförbundens utbetalning av statsbidraget till samverkansparter. Riksrevisionen 
har därför granskat om kontrollen, uppföljningen och styrningen av statsbidraget till 
studieförbunden är effektiv. Granskningen har särskilt fokuserat på hur 
studieförbunden använder medlen och hur kontrollsystemet är utformat. 

Riksrevisionens övergripande bedömning är att det finns brister i alla led- från 
studieförbundens utbetalningar och kontroll, via Folkbildningsrådets styrning och 
uppföljning, till regeringens styrning. Det kontrollsystem som folkbildningens 
aktörer tillsammans har utformat fångar inte upp felaktigheter på ett tillräckligt 
effektivt sätt. Det har bland annat tydliggjorts av att i en betydande andel av 
studieförbundens utbetalningar av kostnadsersättningar som Riksrevisionen har 
granskat saknas tillräckligt underlag. Granskningen visar vidare att det finns en 
överhängande risk för att statsbidraget går till annat än folkbildning. Riksrevisionens 
bedömning är att såväl kontrollen av, som transparensen i, hur statsbidraget 
hanteras och används av studieförbunden behöver stärkas väsentligt. Detta är av 
central vikt för att säkerställa att statsbidraget går till avsett ändamål, enligt 
Riksrevisionen. 

Det antecknas att kultur- och fritidsnämnden inte delat ut några bidrag till studie
förbund sedan 2019 och att några medel i budget 2023 eller flerårsplan 2024-2025 
för bidrag till studieförbund inte tillförts. 

Bedömning 
Mot bakgrund av vad som sålunda förevarit sedan ärendet återremitterades av 
kommunfullmäktige vidhåller kommunledningsförvaltningen förslaget att den 
kommunala författningen "Ekonomiskt stöd till studieförbunden" bör upphävas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2023-02-15, § 17, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 
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Den kommunala författningen "Ekonomiskt stöd till studieförbunden" (D4) ska 
upphöra att gälla. 

Lena Wallentheirn (S) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheirn (S) yrkar att ärendet ska avslås. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheirns 
avslagsyrkande och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för 
förtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2022/158 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att på grund av det ekonomiska 
läget ska nuvarande regelverk även fortsättningsvis tillämpas. 

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av personalutskottet har Kommunledningsförvaltningen utrett 
konsekvenserna av och möjligheterna till en ändring av "Riktlinjer för minnesgåvor 
till förtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun". Ärendet behandlades på 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 och resulterade i återremiss. 

Fakta och argument som presenteras i utredningen har i sak inte förändrats. Det 
framgår att en ändring av regelverket är förenat med, i synnerhet initialt (2023), en 
kostnadsökning. För 2023 uppskattas kostnadsökningen motsvara ca 1,6 miljoner 
kronor. Mot bakgrund av det ekonomiska läget är det i nuläget inte möjligt att skapa 
en mer generös riktlinje. Detta innebär att nuvarande "Riktlinjer för minnesgåvor till 
förtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun" även fortsättningsvis ska 
tillämpas. 

Facklig samverkan 

Förslaget samverkas 2023-01-27 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ökade kostnader kopplat till en generösare riktlinje. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2023-01-20, § 4, kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att: 

På grund av det ekonomiska läget ska nuvarande regelverk även fortsättningsvis 
tillämpas. 
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§ 31 

Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2022 
Dnr: KLF 2022/713 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2022. 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet är att högsta 
ledningen får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat under året samt på 
vilket sätt det behöver förbättras. 

Personalavdelningen meddelade i augusti 2022 samtliga förvaltningschefer att 
uppföljningen av årets arbetsmiljöarbete skulle redovisas till personalavdelningen 
senast den 30 november enligt fastställd rutin. 

Brister som observerats i verksamheterna har genererat i handlingsplaner med 
åtgärder inom respektive förvaltning. Uppföljningarna är behandlade i 
förvaltningssamverkan och samtliga nämnder har beslutat att godkänna 
uppföljningen. 

Samtliga förvaltningar har redovisat sin uppföljning till personalavdelningen med 
handlingsplaner. En sammanfattning av förvaltningarnas handlingsplaner redovisas i 
kommunens årsredovisning för 2022. 

Brister och åtgärder 

Av årets uppföljning framgår följande. 

Generellt visar uppföljningen att rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
efterföljs, dock med vissa brister och åtgärder som redovisas i respektive 
förvaltnings handlingsplan. 

Kommunövergripande kommer det att vidtas åtgärder enligt vad som beskrivs 
nedan. 

Det finns chefer som saknar arbetsmiljöutbildning och behöver en påfyllnad 
av sin kunskap inom arbetsmiljöområdet. Information kring arbetsgivarens 
grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud ska synliggöras 
och en översyn över vilka chefer och skyddsombud som är i behov av utbildning 
ska inventeras. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Bristande kunskaper förekommer inom områden som HLR/ första hjälpen 
och krisstöd. Kommunen har tecknat avtal med företag som erbjuder utbildning 
inom området hot och våld och krisstöd och utbildning i HLR kan förvaltningarna 
köpa via interna räddningstjänsten. Information från 
Kommunledningsförvaltningen om att detta finns ska ges i olika forum under det 
kommande året. 

Förvaltningarna är fortfarande i behov av fler skyddsombud. Det är de fackliga 
organisationerna som utser skyddsombud. Digitalt material om vad det innebär att 
vara skyddsombud tas fram av Kommunledningsförvaltningen och 
huvudskyddsombud med hjälp av centrala kommunikationsavdelningen. 

Aktuella förteckningar över gällande arbetsmiljölagstiftning finns nu för respektive 
förvaltning. Detta var ett område som särskilt följdes upp i år, eftersom 
Arbetsmiljöverket ställt krav på detta. Dock är förteckningarna inte kända inom alla 
verksamheter, vilket det finns planerade åtgärder för i respektive förvaltnings 
handlingsplan. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2023-01-20, § 3, kommunstyrelsen att godkänna 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022. 

Sänt till: 
HR-chef 
HR-specialist Rebecca Nordström 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ansökan om utökat bidrag Mötesplats Hanåsvallen 
Dnr: KLF 2023/165 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Sösdala IF 660 000 kronor i utökat bidrag till projektet 
Mötesplats Hanåsvallen. Bidraget finansieras från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter. 

Reservationer 

Thomas Haraldsson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Magnus Åkeborn (V), Lena Wallentheim (S) och Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till 
liggande förslag till beslut. 

Thomas Haraldsson (L) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Thomas Haralds sons 
avslagsyrkande och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Sösdala IF har den 29 augusti 2022 inkommit med en ansökan till Hässleholms 
kommun avseende ytterligare finansiering med 750 000 kronor av projektet 
Mötesplats Hanåsvallen, med anledning av oförutsedda kostnadsökningar för 
projektet. Hässleholms kommun har sedan tidigare beviljat projektet 1 796 250 
kronor. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att inte bevilja ansökan 
från Sösdala IF. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2023-02-15, § 11, kommunstyrelsen att 
bevilja Sösdala IF 660 000 kronor i utökat bidrag till projektet Mötesplats 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hanåsvallen. Bidraget finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
utgifter. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sänt till: 
Sösdala IF 
Ekonomiavdelningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Tillväxtavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

33 (59) 



H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

§ 33 

Överföring av fastighetskostnader för Hovdala slott 
från och med 2023 
Dnr: KLF 2022/985 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Fastighetskostnader på totalt 2 146 000 kronor för Hovdala slott förs över 
från kultur- och fritidsnämndens driftsbudget till internhyressystemet från 
och med år 2023. Detta sker i samband med upprättande av 
lokalkostnadsbudgetens huvudkalkyl för 2023. 

2. Budgetmedel för verksamhets- och fastighetsvaktmästeri om totalt 121 037 
kronor ska inte ingå i överföringen utan kvarstå på kultur- och 
fritidsnämnden som bibehåller ansvaret för vaktmästeriet. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt 
kommunledningsförvaltningen ser behov av att hyran för Hovdala Slott, vilken idag 
ligger i kultur- och fritidsförvaltningens driftbudget, införs i internhyressystemet. 
Att kultur- och fritidsnämnden själva förhyr fastigheten av Statens fastighetsverk 
när kommunen samtidigt har en organisation som är experter på just detta är 
ineffektivt och i längden kostnadsdrivande. 

Nya hyresavtal mellan Hässleholms kommun och Statens fastighetsverk ligger för 
godkännande och är satta att börja gälla från och med den 1 januari 2023. Dessa 
avtal tecknas av tekniska nämnden avseende fastigheten. De avtal som stipulerar 
drift av anläggningen kommer tecknas av kultur- och fritidsnämnden eftersom 
medel för fastighets- och verksamhetsvaktmästeri föreslås kvarstå i nämndens 
driftbudget då fastigheterna, utifrån ålder och beskaffenhet, kräver special 
kompetens vilken finns på kultur- och fritidsförvaltningen. Dessutom är 
verksamhetsvaktmästeri så tätt integrerat med slottets övriga verksamhet att det 
vore olämpligt att lyfta bort tjänst och medel för detta från kultur- och 
fritidsnämnden. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2023-02-15, § 12, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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följande beslut: 

1. Fastighetskostnader på totalt 2 146 000 kronor för Hovdala slott förs över 
från kultur- och fritidsnämndens driftsbudget till internhyressystemet från 
och med år 2023. Detta sker i samband med upprättande av 
lokalkostnadsbudgetens huvudkalkyl för 2023. 

2. Budgetmedel för verksamhets- och fastighetsvaktmästeri om totalt 121 037 
kronor ska inte ingå i överföringen utan kvarstå på kultur- och 
fritidsnämnden som bibehåller ansvaret för vaktmästeriet. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunledningsförvaltningens redovisning av 
investeringsbehov 2024-2026 
Dnr: KLF 2023/105 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens redovisning av 
investerings behov för 2024-2026 och översänder till budgetberedningen för vidare 
handläggning. 

Beskrivning av ärendet 

Inför budgetupptaktsdagen den 24 mars ska respektive nämnd ha fattat beslut om 
investerings behovet för år 2026 samt om ett eventuellt förändrat investeringsbehov 
i förhållande till kommunfullmäktiges beslutade investeringsbehov för åren 2024-
2025. Underlag för investeringsplaner inom kommunledningsförvaltningen 
redovisas i bilaga 1. Investeringar är planerade inom säkerhetsfunktionen, IT, kansli
och kommunikationsavdelning och räddningstjänst. Det finns utökat 
investeringsbehov för 2024 (6 500 tkr) och för 2025 (1 000 tkr). Det ökade 
investerings behovet för 2024-2025 avser upphandling av ett nytt diarie- och 
ärendehanteringssystem (5 000 tkr) och investering i utveckling av intranätet (2 500 
tkr). IT-avdelningen har utöver detta behov av att omfördela budget avseende 
server och lagring från 2025 till 2024 (2 000 tkr). I tabellen nedan presenteras ett 
sammandrag av förändrade investeringsbehov 2024-2025 samt investerings behov 
2026 för kommunledningsförvaltningen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-02-15, § 14, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunledningsförvaltningens redovisning av investeringsbehov för 2024-2026 
godkänns översändes till budgetberedningen för vidare handläggning. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningens samtliga avdelningar 
Kommundirektören 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsens nämndplan inklusive internbudget 
2023 
Dnr: KLF 2023/84 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens nämndplan inklusive internbudget 
2023. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter, Magnus Akeborn (V) och Thomas Haraldsson (L) 
avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag på nämndplan inklusive 
internbudget för 2023. Nämndplanen beskriver vad Kommunstyrelsen, utifrån 
Kommunfullmäktiges övergripande mål, prioriterar och fokuserar på så att målen 
ska kunna uppnås. I avsnittet om internbudget framgår hur resurserna fördelas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2023-02-15, § 15, kommunstyrelsen att 
anta kommunstyrelsens nämndplan inklusive internbudget 2023. 

Lena Wallentheim (S) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
Kommundirektör 
Biträdande förvaltningschef, Kommunledningsförvaltningen 
Samtliga avdelningschefer på Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Handlingstyper som får undertecknas elektroniskt 
Dnr: KLF 2023/8 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Samtliga processer och hancllingstyper i kommunledningsförvaltningens 
informationshanteringsplan får undertecknas elektroniskt med följande 
undantag: 

4 3 Hantera fastigheter 

2. Om handlingen som ska undertecknas omfattas av formkrav måste 
handläggaren säkerställa att elektroniska underskrifter får användas. Likaså 
måste handläggaren tillse att inga informationssäkerhetsmässiga hinder 
föreligger för användandet av elektronisk underskrift. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 5 december 2022, § 160, bland annat att 
protokoll får undertecknas elektroniskt och att 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 handlings typer 
elektroniska underskrifter får användas. 

Härtill gavs IT-avdelningen i uppdrag att utse en eller flera leverantörer som 
uppfyller de krav som fullmäktige ställt på de elektroniska underskrifterna. För att 
kommunledningsförvaltningen ska kunna underteckna dokument elektroniskt när 
en leverantör utsetts, krävs sålunda att kommunstyrelsen beslutar om för vilka 
processer eller handlingstyper elektroniska underskrifter får användas. 

Det framgår av kommunledningsförvaltningens informationshanteringsplan vilka 
processer och hancllingstyper som förekommer på förvaltningen. Samtliga 
avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen har tillfrågats om de känner till 
handlingstyper inom sina områden som inte får undertecknas elektroniskt. Svaret 
har varit nekande. Däremot finns det på tillväxtavdelningens område hancllingstyper 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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som i nuläget inte kan undertecknas elektroniskt på grund av hanteringsprocesserna 
hos de internationella samarbetsparterna. Detta tas dock inte med i beslutet för det 
fall att förutsättningarna snabbt skulle förändras. 

I övrigt har inte identifierats några handlingstyper som inte kan ha elektroniska 
underskrifter, förutom följande: 

• 4 3 Hantera fastigheter 
Den köpehandling som ska upprättas vid köp av fast egendom ska 
underskrivas av köpare och säljare. Denna underskrift anses i nuläget ej 
kunna ske med elektronisk underskrift. 

Det är dock viktigt att påpeka att handläggaren som ansvarar för dokumentet måste 
kontrollera att formkrav som ställer krav på fysiskt undertecknande inte föreligger. 
Likaså måste handläggaren tillse att inga informationssäkerhetsmässiga hinder 
föreligger för användandet av elektronisk underskrift. Vid osäkerhet bör 
förvaltningens jurist konsulteras. 

Det kan slutligen vara värt att påminna om att när det inte finns några juridiska krav 
på underskrift bör man i första hand ta ställning till om underskriften kan ersättas 
med något annat förfarande än just en elektronisk underskrift, såsom ett 
godkännandeflöde i verksamhetssystemet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2023-02-15, § 16, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Samtliga processer och handlingstyper i kommunledningsförvaltningens 
informationshanteringsplan får undertecknas elektroniskt med följande 
undantag: 

4 3 Hantera fastigheter 

2. Om handlingen som ska undertecknas omfattas av formkrav måste 
handläggaren säkerställa att elektroniska underskrifter får användas. Likaså 
måste handläggaren tillse att inga informationssäkerhetsmässiga hinder 
föreligger för användandet av elektronisk underskrift. 

Sänt till: 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 37 

Motion om cykelgarage vid Hässleholm C 
Dnr: KLF 2022/597 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Protokollsanteckning 

Arberesha Sabani (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Enligt Sveriges klimatmål för transporter ska utsläppen från inrikes transporter 
minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. En åtgärd för att kunna 
nå dessa mål är att utöka andelen resor med cykel och med kollektivtrafik. Dessa 
åtgärder nyttjar även att vi får bättre luftkvalitet, mer rörelse och bättre folkhälsa 
med attraktivare livsmiljöer. 

Precis som nämnd i motionen så börjas ungefar 1 7% av kollektivtrafikresorna med 
cykel. Satsningar på cykelinfrastruktur i anslutning till kollektivtrafiken leder därför 
till dubbla nyttor. Hässleholm är en knutpunkt när det gäller tågresande, eller 
kollektivresande överhuvudtaget. Det är därav ypperligt tillfalle att ha ett 
cykelgarage vid Hässleholm C. 

Motionen är viktig för hässleholmarna, Hässleholms kommun men även för våra 
cyklister. 

Vi kommer att yrka bifall på motionen i kommunfullmäktige." 

Yrkande 

Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Thomas Haraldsson yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman har väckt en motion i kommunfullmäktige om cykelgarage vid 
Hässleholm C. I motionen anför hon följande. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Enligt Sveriges klimatmål för transporter ska utsläppen från inrikes transporter 
minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. En åtgärd för att 
nå målet är att utöka andelen resor med cykel och med kollektivtrafik, något som 
har många fördelar. Utöver klimatnyttan leder detta till minskad trängsel i staden 
och bättre luftkvalitet, mer rörelse och bättre folkhälsa samt attraktivare livsmiljöer. 
I Skåne påbörjas ungefar 1 7 % av kollektivtrafikresorna med cykel. Satsningar på 
cykelinfrastruktur i anslutning till kollektivtrafiken leder därför till dubbla nyttar. 
När cykelkopplingarna till kollektivtrafiken utvecklas upplever fler skåningar att det 
är bekvämt, smidigt och tryggt att byta från bilen till kollektivtrafiken. Ar 2013 
gjordes 16 % av alla resor i Skåne med cykel. Enligt cykelstrategi för Skåne kommer 
andelen cykelresor öka till 19 % år 2030. Det innebär en ökning med 58 % från 435 
000 cykelresor per dag till 690 000 år 2030. Med målet att öka antalet cykelresor 
med över 250 000 resor per dag till år 2030, behöver antalet cykelparkeringar vid 
bytespunkter öka kraftigt. Skåne vill bli Sveriges bästa cykelregion, men in 
Hässleholm går saker i fel riktning. Andelen resor med cykel i Hässleholm gick ner 
från 11,6 % år 2007 till 8,4 % år 2018 (resevaneundersökning). En stor anledning till 
detta är den totala avsaknaden av cykelpolitik och cykelsatsningar i kommunen. De 
skånska kommuner som arbetar aktivt med cykling i sin planering har generellt en 
högre andel cykelresor än de övriga kommunerna, oavsett bostadsstruktur. En 
annan sak som inte fungerar i Hässleholm är arbetet med att få stads bidrag för olika 
kommunala satsningar. Inte minst inom klimatområde finns det gott om statliga 
satsningar för kommunala åtgärder. Ett exempel är klimatinvesteringsstödet 
Klimatklivet. Till och med den 8 juni 2022 har Klimatklivet beviljat 4 549 
ansökningar och tilldelat 10,2 miljarder kronor. Hässleholms kommun har inte sökt 
eller fått en enda krona. Det finns kommuner som har fått bidrag för att bygga ett 
cykelgarage i anslutning till tågstationen. Ett gott exempel är Katrineholm som 
byggde ett cykelgarage som underlättar för pendlare att lämna bilen hemma och 
istället ta cykeln till jobbet. Enligt kommunens egna beräkningar ger cykelgaraget 
upp till 17,4 ton lägre utsläpp av koldioxid per år, framför allt tack vare farre 
bilresor. Solcellsanläggningen på taket producerar 6 800 kilowattimmar el per år. 
Det täcker cykelgaragets behov och kommunen kan även sälja ett visst överskott. 
Andra kommuner med bra cykelparkeringar vid bytespunkterna är Lund och 
Malmö. 

Mot denna bakgrund yrkar motionären att kommunfullmäktige beslutar: 

- Att bygga ett cykelgarage i anslutning till Hässleholms centralstation. 
- Att utreda och eventuellt ansöka om stads bidrag för delfinansieringen av 
cykelgaraget. 
- Att säkerställa nödvändiga resurser för projektering och byggnation av 
cykelgaraget. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motionen har remitterats till miljö-och stadsbyggnadsnämnden och tekniska 
nämnden. 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 20 december 2022, § 109, att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 21 december 
2022, § 93, följande. 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar, med Kenny Hanssons 
revidering, godkänns och översänds som nämndens yttrande över, Remiss - Motion 
om cykelgarage vid Hässleholm C 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun
fullmäktige besluta att motionen är att anse som besvarad. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att nämndens yttrande till följd av 
Kenny Hanssons yrkande blir följande. 

Det finns ett antal antagna strategidokument att förhålla sig till och som redogör 
kommunens visioner, målsättningar och ställningstaganden inom olika tematiska 
områden. Hässleholms kommuns strategidokument "Trafikstrategier 2030" visar i 
vilken riktning kommunen vill att trafiksystemet utvecklas inom Hässleholms 
kommun för att skapa ett hållbart trafiksystem. Gällande cykeltrafik ska kommunen 
verka för att tillgängligheten för cykeltrafik ska öka vid viktiga målpunkter inklusive 
resenoder genom att cykelparkering byggs ut. 

I den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad finns en rad ställnings
taganden som kommunen ska verka för, vilket bland annat innefattar att trafik
strukturen ska underlätta för fler att gå, cykla eller åka kollektivt i centrum. Vidare 
beskrivs att kommunen ska verka för att skapa god tillgång till attraktiv cykelpar
kering vid Hässleholm C. För att cykelparkeringar ska vara attraktiva bör det finnas 
gott om väderskyddade parkeringar, plats för lådcyklar och möjlighet att ladda 
elcyklar. För att välja hållbara sätt att resa är det av vikt att se resenärernas resa från 
dörr till dörr och att den upplevs som enkel, bekväm, trygg och effektiv. Därmed 
behöver planeringen ske utifrån hela-resan-perspektivet. Genom att erbjuda en 
säker och väderskyddad plats nära stationen kan bytespunkten för olika transport
slag främjas. Den 17 april 2019 undertecknade Hässleholms kommun en avsiktsför
klaring tillsammans med Trafikverket, Region Skåne, Skånetrafiken och J ernhusen. 
Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska samverka för goda helhetslösningar för 
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Hässleholm C i ett resenärsperspektiv, på kort, medellång och lång sikt. I avsiktsför
klaringen beskrivs att på kort sikt (1-4 år) ska bland annat utbyggnad av fler låsbara 
cykelparkeringar vid Hässleholm C på västra och östra sidan byggas. Hässleholms 
kommun ansvarar för finansiering och utbyggnad. 

Bedömning 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det finns en avsiktsförklaring, som 
ska få till följd att fler låsbara cykelparkeringar anordnas vid Hässleholm C inom 
kort, vilket kommer att medföra bättre möjligheter för till exempel pendlare att 
använda cykel för fård till och från stationen i Hässleholm. Cykelgarage är måhända 
en lösning på högre nivå, men också dyrare. Mot bakgrund av den allmänt 
ansträngda ekonomiska situationen i kommunen bedömer kommunledningsför
valtningen att det för närvarande inte kan anses som en så angelägen fråga att medel 
bör anslås för ändamålet. Motionen bör därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2023-02-15, § 19, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Sänt till: 
Miljö-och stadsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
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Motion om en koldioxidbudget för Hässleholms 
kommun 
Dnr: KLF 2022/606 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Reservationer 

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

Protokollsanteckning 

Arberesha Sabani (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"I klimatkollen.se kan man läsa om hur det går med koldioxidutsläppen för 
kommunerna. Den visar också mängden koldioxid vi har kvar att släppa ut enligt 
Parisavtalet. Det går att jämföra hur mycket (eller lite) utsläppen i kommunerna 
minskar jämfört med andra. Det går också att se hur kommunernas planer påverkar 
framtida minskningar eller ökningar. Hässleholm är långt ner på listan och trenden 
visar att kommunen inte kommer att minska utsläppen alls fram till 2050. Vi är på 
plats 227 av 290 och utsläppen kvarstår på samma nivå framöver. 

Allt fler kommuner väljer att ta fram en koldioxidbudget som är en beräkning av 
hur mycket koldioxidutsläppen behöver minska per år för att klara klimatmålet. Vår 
kommun behöver inte vara sist ut med att ta fram en utredning hur en bindande 
koldioxidbudet kan implementeras i kommunen, att ta fram och godkänna en 
koldioxidbudget samt att den kopplas till den ekonomiska budgeten som därefter 
följs upp i årsredovisningen. 

Det är en motion som är viktig men även ett ypperligt tillfälle att bidra till att uppnå 
både Sveriges klimatmål och Parisavtalets mål. 

Vi kommer att rösta bifall på kommunfullmäktige." 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar att motionens första att-sats ska bifallas. Magnus 
Akeborn (V) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 
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Urban Widmark (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. Ulf Berggren (SD) 
instämmer i Urban Widmarks yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheims med fleras 
yrkande och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman har väckt en motion i kommunfullmäktige om koldioxidbudget för 
Hässleholms kommun. I motionen anför hon följande. 

I klimatkollen.se kan man läsa om hur det går med koldioxidutsläppen för 
kommunerna. Den visar också mängden koldioxid vi har kvar att släppa ut enligt 
Parisavtalet. Det går att jämföra hur mycket (eller lite) utsläppen i kommunerna 
minskar jämfört med andra. Det går också att se hur kommunernas planer påverkar 
framtida minskningar eller ökningar. För att vara i linje med Parisavtalet och 
koldioxidbudgeten som motsvarar 1,5 graders uppvärmning krävs en årlig nationell 
utsläppsminskning med 21 procent från 2022. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp 
minskat med 35 procent totalt, eller drygt en procent per år. Minskningstakten 
måste öka avsevärt. Det är stor skillnad från kommun till kommun, något som 
beror på hur de olika kommunerna agerar i frågan. Hässleholm är långt ner på listan 
och trenden visar att kommunen inte kommer att minska utsläppen alls fram till 
2050. Vi är på plats 227 av 290 och utsläppen kvarstår på samma nivå framöver. 
Detta måste ändras då Hässleholms kommun har samma ansvar som alla andra 
kommuner att bidra till att uppnå Sveriges klimatmål och Parisavtalets mål. Allt fler 
kommuner väljer att ta fram en koldioxidbudget som är en beräkning av hur mycket 
koldioxidutsläppen behöver minska per år för att klara klimatmålet. Beräkningar för 
kommuner bruka landa i att en kommun behöver minska sina utsläpp med cirka 16 
% per år. Om man minskar med mindre så blir det kommande behovet av årlig 
minskning större. En koldioxidbudget sätter ett tak för utsläppen i ton koldioxid 
som en ekonomisk budget sätter ett tak i antal kronor. En koldioxidbudget är som 
en flerårsbudget, den visar det totala utsläppsutrymmet vi har att fördela för alla 
kommande år - det kommer ingen ny lön därefter. En kolldioxidbudget ska också 
ange vad som behöver göras för att kommunen ska hålla sig inom budget och 
kunna uppnå Parisavtalets överenskommelse. 

Med åberopande av det sålunda anförda yrkar motionären följande. 

För en effektiv klimatomställning av Hässleholms kommun yrkar jag att 
kommunfullmäktige beslutar att: 
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- Utreda hur en bindande koldioxidbudget kan implementeras i Hässleholms 
kommun. 
- Ta fram och godkänna koldioxidbudgeten och därmed arbeta för att minska 
utsläppen i den takt som behövs. 
- Koldioxidbudgeten ska kopplas till den ekonomiska budgeten och följas upp i 
årsredovisningen samt vara ett verktyg i genomförandet av andra styrdokument. 

Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som vid 
sammanträde den 21 december 2022, § 100, beslutade följande. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens förslag till 
yttrande, med Kenny Hanssons revidering, så som sitt eget till kommunstyrelsen 
samt att föreslå att motionen avslås. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 2022-
11-14. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att nämndens yttrande till följd av 
Kenny Hanssons yrkande blir följande. 

En koldioxidbudget är en beräkning av hur mycket koldioxidutsläppen behöver 
minska per år för att klara 2-graders målet i Parisavtalet. En sådan budget tas således 
fram för att för att tydliggöra de utmaningar samhället står inför när det handlar om 
att uppnå Parisavtalet. Metoden för att räkna fram koldioxidbudgetar bygger på 
forskning och användandet av en koldioxidbudget för att åskådliggöra det 
återstående utsläppsutrymmet for att undvika en viss nivå av uppvärmning är en 
vedertagen metodik. En koldioxidbudget på lokal nivå utgår ifrån de utsläpp som 
sker inom kommunens gränser. Den visar hur mycket utsläpp som får göras för att 
kommunen ska kunna bidra till Parisavtalets målsättningar att hålla den globala 
temperaturökningen väl under två grader. 

Framtagandet av en koldioxidbudget bör således ses som en investering i syfte att 
minska klimatets påverkan på vårt samhälle. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att en koldioxidbudget tas 
fram även för Hässleholm då detta på sikt ökar kommunens förutsättningar att 
hantera den pågående temperaturhöjningen. Förvaltningen ser koldioxidbudgeten 
som en naturlig del för att minska kostnaderna för utvecklingen av framtidens 
Hässleholm då flertalet åtgärder troligen även innebär ekonomiska besparingar på 
drift och underhåll inom kommunens ansvar. 
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Enligt motionen ska koldioxidbudgeten kopplas till den ekonomiska budgeten och 
följa upp i årsredovisningen samt vara ett verktyg i genomförandet av andra 
styrdokument. Detta förfarande får anses vara normalt i de kommuner som tagit 
fram budgetar i Sverige och förvaltningen är därför positiv till att så även sker i 
Hässleholm. 

Beträffande utredning och framtagande av koldioxidbudget för kommunen 
bedömer förvaltningen att det arbetet inte inryms inom ramen för miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningens befintliga budget. 

Bedömning 
Det framgår av miljö- och stads byggnadsnämndens yttrande att det saknas medel i 
nämndens budget att utreda och ta fram en koldioxidbudget. Mot bakgrund av den 
allmänt ansträngda ekonomiska situationen i kommunen bedömer 
kommunledningsförvaltningen att det för närvarande inte kan anses som en så 
angelägen fråga att medel bör tillskjutas nämnden för ändamålet. Motionen bör 
därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2023-02-15, § 20, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet avseende motionens första att-sats. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att motionens första att-sats ska bifallas. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheims yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 39 

Motion om laddinfrastruktur för elfordon 
Dnr: KLF 2022/607 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Reservationer 

Thomas Haraldsson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Arberesha Sabani (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vi behöver minst utsläppen för att nå våra olika klimatmål där olika kraftiga 
åtgärder behövs för att minska utsläppen. Dock är biltrafiken är en viktig roll att 
spela, framförallt på landsbygden och i mindre tätorter där det inte alltid finns bra 
alternativ. Detta är särskilt aktuellt för Hässleholms kommun som är den största 
kommunen i Skåne till yta. Syftet med motionen är att kunna underlätta 
omställningen till fossilbränslefria transporter, med andra ord elfordon. I vår 
trafikplan kan vi läsa om att det främsta behovet av laddstationer finns där elfordon 
står parkerade en längre tid. Det behövs även publika snabbladdare som 
komplement till publika normalladdare ger incitament till att investera i en elbil. Att 
ha publika laddstationer är viktigt för att åstadkomma en hög andel laddfordon, 
skapa förtroende för laddfordon och skapa god rörlighet. Detta kan även leda till att 
fler köper elfordon. 

Vi vill ha fler laddplatser (av både publika normalladdare och snabbladdare), bättre 
laddinfrastruktur, bättre strategi till att kraftigt utveckla laddinfrastrukturen i 
centrum samt våra tätorter samt även kunna ansöka om statligt stöd för installation 
av laddplatser." 

Yrkande 

Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Thomas Haraldssons yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
följande. 

För en effektiv omställning av biltrafiken i Hässleholms kommun yrkar jag att 
kommunfullmäktige beslutar att: 

- Snarast möjligt utreda hur kommunen kan jobba med att utveckla 
laddinfrastruktur för elfordon. 

- Ta fram och godkänna en strategi eller arbetsplan med syfte att kraftigt utveckla 
laddinfrastrukturen i hela kommunens yta helst med prioritering av tätorterna och 
lands bygden. 

- Snarast möjligt ansöka om statligt stöd för installation av laddplatser. 

Till stöd för sina yrkanden anför motionären bland annat följande. 

På sidan 3 av Hässleholms trafikstrategi 2030 kan man läsa om kommunens 
utmaningar för de olika trafikslag. Utmaningar för biltrafik är: 
- att erbjuda god tillgänglighet för bilister samtidigt som biltrafiken ska minska, 
- att minska andelen markparkering, 
- att minska biltrafiken i centrum och vid skolor, 
- att resurseffektivt använda befintliga ytor och samtidigt ge mer plats till hållbara 
transportmedel 
- att främja användningen av ickefossila drivmedel i bilar. 

Tyvärr finns inte mer specifika beslut om hur strategin ska genomföras i hela 
kommunen med undantag för trafikplanen för Hässleholms stad. På planens sida 15 
står det följande åtgärd: "Utreda förutsättningarna för att bygga ut laddinfrastruktur. 
Utredningen ska beskriva hur laddinfrastruktur i kommunen ska organiseras och 
utvecklas samt kommunens roll i genomförandet av planen. Syftet är att underlätta 
omställningen till fossilbränslefria transporter. Det främsta behovet av laddstationer 
finns där elfordon står parkerade en längre tid. Publika snabbladdare som 
komplement till publika normalladdare ger incitament till att investera i en elbil. 
Utredningen ska ta hänsyn till och inkludera både stad och landsbygd. 
Huvudansvar: Kommunstyrelsen". 

Motionen har remitterats till miljö- och stads byggnadsnämnden, som vid 
sammanträde den 21 december 2022, § 92, beslutat följande. 
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1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar, med Kenny Hanssons 
revidering, godkänns och översänds som nämndens yttrande över, Remiss - Motion 
om laddinfrastruktur för elfordon 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen är att anse som besvarad. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att nämndens yttrande till följd av 
Kenny Hanssons yrkande blir följande. 

Att få till stånd en omställning av transportsektorn innebär att det krävs en tydlig 
utvecklingsplan. Stora transportföretag kommer allt mer att elektrifiera sin 
fordonsflotta. Det är av stor vikt med en accentuerad utbyggnadstakt av den 
infrastruktur som behöver komma på plats. Detta för att möjliggöra en 
marknadsutveckling för de batterielektriska fordonen. Sedan år 2020 är laddning av 
elfordon ett egenskapskrav i plan- och bygglagen (PBL). Det innebär att nya 
bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha 
ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkerings
platser. Det är därmed av betydelse att skapa en plan för hur laddinfrastrukturen i 
kommunen ska organiseras och utvecklas. Som nämns i aktuell motion finns det 
angivet i Trafikplan för Hässleholms stad att Hässleholms kommun bör utreda 
förutsättningarna för att bygga ut laddinfrastrukturen i kommunen. Syftet med 
utredningen är att beskriva hur laddinfrastrukturen i kommunen ska organiseras och 
utvecklas samt kommunens roll i genomförandet av planen. Huvudansvaret för 
utredningen har kommunstyrelsen, men det är av vikt med god samverka mellan 
förvaltningarna och verksamheterna. Detta är en föreslagen åtgärd i Trafikplan för 
Hässleholms stad som är en del av flera föreslagna åtgärder som syftar till att 
konkretisera de viktigaste åtgärderna för att uppnå vision, strategier och mål från 
Trafikstrategier 2030. 

Bedömning 
Såsom motionären anför finns det ett uppdrag till kommunstyrelsen i gällande 
"Trafikplan för Hässleholms stad" att utreda förutsättningarna för att bygga ut 
laddinfrastruktur. De frågor som motionären nämner kan enligt kommunlednings
förvaltningen uppfattning antas bli föremål för överväganden i den utredningen. 
Mot denna bakgrund framstår det inte som påkallat att förordna om ytterligare 
uppdrag i frågan. Det föreslås därför att motionen därmed ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2023-02-15, § 21, kommunstyrelsen att 
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föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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§ 40 

Motion om att Inventera och bevara naturvärden i 
Hässleholms stad och i tätorterna 
Dnr: KLF 2022/608 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Protokollsanteckning 

Arberesha Sabani (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vi i Miljöpartiet vill att alla hushåll i staden och tätorterna ska ha maximalt 200 
meter till ett grönområde så att alla hässleholmarna kan ta del av nyttigheterna som 
grönområden levererar. Enligt Boverket är grönska, vatten, parker och gröna 
områden mycket viktiga, både för miljön men även för människors hälsa och 
välbefinnande. Samtidigt byggs det som aldrig förr i Sverige. Det produceras nya 
bostäder, investeringar i offentliga byggnader och satsningar i infrastrukturen. Vi 
kan inte blunda för produceringen av nya bostäder, satsningar i infrastrukturen och 
dylikt. Det är en utveckling som sker nationellt, regionalt men även lokalt. Dock ska 
denna utbyggnad inte ske på naturens bekostnad. Grönskan och naturen behövs för 
medborgarnas hälsa men även för naturen och miljön. 

Därav anser vi att denna motion är otrolig viktig för Hässleholms kommun, 
Hässleholms miljö och gröna områden och för Hässleholms medborgares hälsa och 
välmående." 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon på 
anförda skäl yrkar följande. 

1) Att naturvärden i alla befintliga grönområden i Hässleholms stad och i tätorterna 
inventeras för att få kunskap om naturen och dess ekosystemtjänster. 

2) Att inventeringar ska utgöra underlag vid all stadsplanering. 

3) Att alla naturvärden som går förlorad vid en exploatering kompenseras genom att 
planerna inkluderar kompensationsåtgärder på så sätt att de nya områdena får 
likvärdiga eller bättre naturvärde än de befintliga. 

Kommunstyrelsen 
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Motionen har remitterats till miljö- och stads byggnadsnämnden, som vid 
sammanträde den 21 december 2022, § 95, beslutat följande. 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar, med Kenny Hanssons 
revidering, godkänns och översänds som nämndens yttrande över, Remiss - Motion: 
Inventera och bevara naturvärden i Hässleholms stad och i tätorterna. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen är att anse som besvarad. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att nämndens yttrande till följd av 
Kenny Hanssons yrkande blir följande. 

Motionen yrkar på följande tre punkter: 
- Att naturvärden i alla befintliga grönområden i Hässleholms stad och i tätorterna 

inventeras för att få kunskap om naturen och dess ekosystemtjänster. 
- Att inventeringar ska utgöra underlag vid all stadsplanering. 
- Att alla naturvärden som går förlorad vid en exploatering kompenseras genom att 
planerna inkluderar kompensationsåtgärder på så sätt att de nya områdena får 
likvärdiga eller bättre naturvärde än de befintliga. 

All god planering utgår från vilka förutsättningar som finns i ett givet område. Där 
ingår kunskap om ett områdes naturvärden som en av många viktiga grundstenar. 
För att få kunskap om dessa naturvärden behövs inventeringar göras. Dessa 
inventeringar kan vara av mer övergripande karaktär eller mer specialiserade utifrån 
olika behov. 

Hässleholms kommun har bedrivit inventeringsarbeten i olika former inom olika 
program, planer och projekt, bland annat 

- Grönplan Hässleholms tätort (2002), översiktlig inventering av naturtyper, 
detaljerad inventering av kärlväxter. 
- Grönplan Vinslövs tätort (2004), översiktlig inventering av naturtyper -
Naturvårdsprogram, hela kommunen utanför tätorterna (2005), översiktlig 
inventering av naturtyper. 
- LONA-projekt Almaåns vattendragssystem (2005), detaljerad inventering av 
musslor. 
- LONA-projekt Hovdala/Mölleröd (2005-2006), detaljerad inventering av fisk, 
bottenfauna, vildbin. 
- LONA-projekt Hovdala (2007-2009), detaljerad inventering av lavar, mossor, 
vedinsekter, fladdermöss, salamandrar, svampar. 
- LONA-projekt, kommunägda skogar i Tyringe (2012), detaljerad inventering av 
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lavar, mossor, vedinsekter, fladdermöss. 
- LONA-projekt, Ljungamölla i Vinslöv, Bödkaredalen i Tyringe (2018), detaljerad 
inventering av kärlväxter, lavar, mossor, svampar, fåglar, fladdermöss, insekter 
(förslag på två kommunala tätortsnära naturreservat). 
- Naturvårdsplan (LONA-projekt), hela kommunen utanför Hässleholms tätort 
(2021), översiktlig inventering av naturtyper och kärlväxter i klass 1-områden. 
- Naturvärdesinventering i vissa planprogram/ detaljplaner, tex Garnisonen och 
Vinslöv 5:1. 

Med hänvisning till ovanstående kan det konstateras att inventering har gjorts både i 
stad och tätorter. I det fall fler inventeringar ska göras är det en fråga som får lyftas i 
budgetberedningen och/ eller i uppstarten av nya detaljplaner. 

Bedömning 
Kommunledningsförvaltningen finner inte någon anledning att göra en annan 
bedömning än miljö- och stads byggnadsnämnden och föreslår därför att motionen 
ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2023-02-15, § 22, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

55 (59) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 41 

Initiativärende - Bidrag till HessleCity för sommar 
Hässleholm 2023 
Dnr: KLF 2023/267 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ärendet. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter, Magnus Akeborn (V) och Thomas Haraldsson (L) 
reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till initiativärendet. Magnus Akeborn (V) och 
Thomas Haraldsson (L) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Stefan Larsson (M) och Christer Caesar (KD) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

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

Ordförande ställer Lena Wallentheims yrkande mot avslagsyrkandet och finner 
avslagsyrkandet bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill avslå ärendet röstar ja. Den 
som vill bifalla Lena Wallentheims med fleras yrkande röstar nej." 

Ja-roster oc h5 ne1-roster. 

LEDAMOT JA NEJ 
AV-
STÅR 

Charlotta Eroldsson X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

56 (59) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H""ssl halms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Susanne Lottsfeldt (SD) X 

Stefan Larsson (M) X 

Urban Widmark (M) X 

Christer Caesar (KD) X 

Lena Wallentheim, 2:e vice ordförande 
(S) 

X 

Joachim Fors (S) X 

Asa Thurn (S) X 

Magnus Akeborn (V) X 

Thomas Haraldsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD), Ordförande X 

8 5 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

0 

Lena Wallentheim (S) väcker ett initiativärende vid sammanträdet och har följande 
beskrivning: 

"Sommar Hässlehohn 2022 med mycket aktiviteter blev en succe och behöver 
också genomföras sommaren 2023. HessleCity kom in med en ansökan till 
kommunen om utökat bidrag hösten 2022 som en följd av den BID process som 
kommunen varit delaktig i. Denna ansökan om bidrag innehöll bl.a. Sommar 
Hässlehohn. Betonas kan att HessleCity är en ideell förening. Många människor har 
det tufft ekonomiskt och därför är det extra viktigt att kunna arrangera aktiviteter 
gratis för såväl gammal som ung, nu när sommaren närmar sig. Vi behöver lyfta en 
positiv bild av Hässlehohn för såväl kommun.invånare som besökare och 
näringsidkare. Vi vet ju också att externa parter tagit beslut om att bidra till 
projektet och det skulle se väldigt märkligt ut om kommunen inte stöttar upp. 

Socialdemokraterna föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att ge HessleCity 
ett bidrag på 350 000 kronor för att kunna genomföra aktiviteten Sommar 
Hässlehohn 2023. Finansieringen sker genom kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda kostnader. Om Sommar Hässlehohn inte genomförs ska bidraget på 
350 000 kronor återbetalas till Hässlehohns kommun under 2023." 
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Initiativärende - Sponsorbidrag till Torsjö Live 
Dnr: KLF 2023/264 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ärendet. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Magnus Akeborn (V) yrkar att ärendet Torsjö Live lyfts från kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2023-02-15 och att Torsjö Live sponsras med 250 000 kr. Lena 
Wallentheim (S) instämmer i Magnus Akeborns yrkande. 

Christer Caesar (C) yrkar avslag på ärendet. Ulf Berggren (SD) och Stefan Larsson 
(M) instämmer i avslagsyrkandet. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om ärendet kan lyftas från 
kommunstyrelsens arbetsutskott och avgöras idag och finner att det ska avgöras 
idag. 

Ordförande ställer Magnus Akeborns yrkande mot avslagsyrkandet och finner 
avslagsyrkandet bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill avslå ärendet röstar ja. Den 
som vill bifalla Magnus Akeborns med fleras yrkande röstar nej." 

Ja-roster oc h4 ne1-roster amnas. 

LEDAMOT JA NEJ 
AV-
STÅR 

Charlotta Eroldsson (M) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

58 (59) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H'"ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sven Lundh (SD) X 

Susanne Lottsfeldt (SD) X 

Stefan Larsson (M) X 

Urban Widmark (M) X 

Christer Caesar (KD) X 

Lena Wallentheim, 2:e vice ordförande 
x · 

(S) 

Joachim Fors (S) X 

Asa Thurn (S) X 

Magnus Akeborn (V) X 

Thomas Haraldsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD), Ordförande X 

9 4 
Kommunstyrelsen har därmed beslutet att avslå ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

0 

Magnus Akeborn (V) väcker ett initiativärende vid sammanträdet. Ärendet 
behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-15. Ärendet har följande 
beskrivning: 

"Magnus Akeborn (V) yrkar att Torsjö Live sponsras med 250 000 kronor. 
Kostnaden finansieras genom kommunstyrelsen konto för oförutsedda utgifter.". 
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