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Kallelse till kommunfullmäktige  

Måndagen den 27 mars 2023, kl. 18:00 
Röda salongen, Hässleholm Kulturhus 
 

I tur att justera: Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Ersättare:  Jerry Andersson och Lena Nilsson 
Tid och plats för justering: Kl. 14:30 måndagen den 3 april, sammanträdesrum 3, stadshuset 
 

Föredragningslista    

 

 Ärenden   

1. Frågor och interpellationer 

Handlingar  

 • Svar på interpellation till tekniska nämndens ordförande  
   angående Sösdala simhall/idrottshall 
 • Svar på interpellation till tekniska nämndens ordförande  
   angående ombyggnation SÄBO Lyckåsa 
 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om segregation  
  

   

2. Valärenden 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2023-03-21 
 

   

3. Anmälningsärenden 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2023-03-15 
 

   

4. Inlämnade motioner 

Inga inlämnade motioner  
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 Kommunfullmäktige 
 

 
 

5. Ny VA-taxa för Hässleholms kommun  

ÄRENDET UTGÅR 
 

  

6. Över- och underskottshantering 2023  

Handlingar   

 • KS protokoll 2023-03-01 
 • KLF tjänsteskrivelse 2023-02-21 
 • KS förslag till över- och underskottshantering  
 

  

7. Förvärv av del av Tyringe 2:72 och 3:71 och tillhörande 
överenskommelser  

Handlingar   

 • KS protokoll 2023-03-01 
 • KLF tjänsteskrivelse 2023-01-03 
 • TN protokoll 2022-12-20 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-11-28 
 • Köpeavtal 
 • Avtal om bekämpning av invasiva arter 
 • Avtal om samverkan gällande sophantering vid strövområdena  
   Vedema och Möllerödssjö 
 

  

8. Upphävande av kommunal författning om bidrag till 
studieförbunden i Hässleholms kommun  

Handlingar   

 • KS protokoll 2023-03-01 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-12-22 
 • KF protokoll 2021-09-27 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-06-02 
 • KS protokoll 2019-11-20 
 • KLF tjänsteskrivelse 2019-10-07 
 • KFN protokoll 2019-09-26 
 • KFF tjänsteskrivelse 2019-09-25 
 • Presentation SSO-Skåne NordOst 
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9. Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för förtroendevalda och 
anställda i Hässleholms kommun 

Handlingar  

 • KS protokoll 2023-03-01 
 • PU protokoll 2023-01-20 
 • KLF tjänsteskrivelse 2023-01-09 
 • KF protokoll 2022-10-24 
 • KS protokoll 2022-09-28 
 • PU protokoll 2022-08-19 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-09-19 
 • Förslag till Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och  
   anställda i Hässleholms kommun 
 • Nu gällande Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och  
   anställda i Hässleholms kommun 
 

  

10. Motion om cykelgarage vid Hässleholm C  

Handlingar   

 • KS protokoll 2023-03-01 
 • KLF tjänsteskrivelse 2023-01-05  
 • MSN protokoll 2022-12-21 
 • MSF tjänsteskrivelse 2022-11-16 
 • TN protokoll 2022-12-20 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-11-22 
 • Motionen 
 

  

11. Motion om en koldioxidbudget för Hässleholms kommun  

Handlingar   

 • KS protokoll 2023-03-01 
 • KLF tjänsteskrivelse 2023-01-05 
 • MSN protokoll 2022-12-21 
 • MSF tjänsteskrivelse 2022-11-14 
 • TN protokoll 2022-12-20 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-11-22 
 • Motionen 
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12. Motion om laddinfrastruktur för elfordon  

Handlingar   

 • KS protokoll 2023-03-01 
 • KLF tjänsteskrivelse 2023-01-05 
 • MSN protokoll 2022-12-21 
 • MSF tjänsteskrivelse 2022-11-16 
 • Motionen 
 

  

13. Motion om att Inventera och bevara naturvärden i Hässleholms 
stad och i tätorterna  

Handlingar   

 • KS protokoll 2023-03-01 
 • KLF tjänsteskrivelse 2023-01-03 
 • MSN protokoll 2022-12-21 
 • MSF tjänsteskrivelse 2022-11-16 
 • Motionen 
 

  

 
Kommunfullmäktige 
 

Erik Berg (M) 
Ordförande 
 

 
Sänds i närradio, 98,9 Mhz och via www.hassleholm.se/kfwebbradio 



Svar interpellation Sösdala simhall 
 

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

Svar:  

Hur det kommunala fastighetsbeståndet ska skötas och hanteras är ett ansvar 
för tjänstemannaorganisationen att yttra sig om, och förmedla information om. 
Det ingår exempelvis i kommunens lokalförsörjningsarbete. Utifrån ett 
lokalstrategiskt perspektiv matchas kommunalt lokalbehov med lämpliga 
lokaler. När och om en byggnad eller lokal bedöms uttjänt eller när behovet 
förändras kommer förvaltningens tjänstemän hantera frågan och lämna förslag 
på åtgärd. Här ingår självklart att ta ställning till eventuella nyttor och 
kostnader för olika förslag och åtgärder. I återkommande Lokalförsörjnings 
styrgruppsmöte pågår även dialog mellan tjänstemän och KS och TN presidier 
avseende lokalstrategiska val. Denna tågordning gäller även för Sösdala simhall 
och idrottshall. I en framtida hantering gäller endast i undantagsfall att 
separata äskande skrivs fram för beslut under ett budgetår, ordningen är 
annars att sådana ärende är en fråga för kommande budgetberedningar att ta 
ställning till.   

  

 

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

Svar:  

Förvaltningens tjänstemän undersöker idag olika lösningar som på bästa sätt 
kan åtgärda problematiken kring aktuell vägg. Precis som tidigare nämnts, 
kommer förslag på åtgärd att väga in hela eller delar av byggnaden utifrån ett 
lokalstrategiskt perspektiv. Vilken lösning som tjänstemännen förordar kommer 
att ta hänsyn till ett bredare perspektiv. Huruvida det under tiden krävs en 
temporär lösning eller ej är självklart en fråga för tjänstemännen att ta ställning 
till och beräkna samt prioritera inom sin delegationsordning.  

(Preliminärt beräknas en tillfällig lösning kosta kring 300 000 - 400 000 kr) 



 

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. 

Svar: 

Byggnaden är uppförd under senare delen av 60-talet och har av den 
anledningen flera tekniska brister, så det stämmer att flera åtgärder behöver 
undersökas. Några specifika renoveringskostnader är emellertid inte kända då 
det förutom underhåll också behöver beaktas lokalbehov och eventuella 
myndighetskrav. 

Just detta är ett uppdrag för tjänstemännen att arbeta med. Tjänstemännen 
kommer här att bedöma såväl nuvarande brister som framtida 
reinvesteringsbehov. Förutom fastighetstekniska komponenter (som el, 
ventilation, inner- och yttermaterial mm) kommer myndighetskrav, 
verksamhetsbehov och kostnadseffektiviseringar att beaktas. Kostnaden för att 
åtgärda eventuella brister kommer sedan att vägas mot olika lösningar. Vem 
vet, det kan kanske vara mer effektiv att bygga en ny byggnad i stället för att 
renovera den gammal. Detta är dock något tjänstemännen får återkomma kring 
i kommande lokalförsörjningsplaner.  

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

H .. ssl holms 
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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Socialdemokraterna 

Kommunfullmäktige 2023-02-27 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Ulf Berggren angående Sösdala simhall/ 

idrottshall 

Samma kväll som kommunfullmäktige ägde rum i januari 2023 hade styret med 

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna bestämt sig för att riva Sösdala simhall, 

vilket man inte berättade på det sittande mötet . Detta trots att det ställdes en konkret fråga om en 

yttervägg som skulle byggas upp på nämnda lokal. Märkligt att man inte informerar den högst 

beslutande församlingen att majoriteten beslutat sig för att riva simhallen. 

Beslutsgången eller bristen på denna kan man verkligen ställa sig frågande till. 

Följande frågor ställs därför till tekniska nämndens ordförande: 

Kommer majoriteten fatta ett formellt beslut i Kommunfullmäktige avseende rivningen av 

Sösdala simhall och vad blir kostnaden? 

Gällande den yttervägg som skulle byggas upp igen och som avbröts, var det arbetet beställt 

och vad kommer det att kosta kommunen? 

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. 

Hässleholm den 23 februari 2023 

Socialdemokraterna 

-~~ 
Joachim Fors 

Ledamot Kommunfullmäktige 



 Svar interpellation ombyggnad Lyckåsa 
 

1, Vad trodde du att ombyggnaden eventuellt skulle kosta innan beställningen 
till Hässlehem gjordes? 

Svar: 

Hur mycket nybyggnationer, ombyggnationer eller tillbyggnader i olika 
byggprojekt beräknas kosta ligger naturligtvis inte i min roll som ordförande i 
tekniska nämnden att bedöma. Detta är ett uppdrag för 
tjänstemannaorganisationen att arbeta med utifrån deras erfarenheter och 
kompetens. Här har jag fullt förtroende för deras arbete. Detta gäller 
naturligtvis även för en ombyggnation av Lyckåsa. 

 

 

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

 

Svar: Det viktiga i olika lokalförsörjningsärende är att verksamhetslokalerna 
passar till aktuell verksamhet till en rimlig kostnad. Det är inte nödvändigtvis 
kostnaden för en lokal som är avgörande utan lika viktigt är kostnaden för att 
bedriva verksamheten. (omsorgens möjlighet att bedriva en effektiv 
verksamhet är vår första utgångspunkt) 

När kommunen är hyresgäst beaktas givetvis en hyreskostnad. Däremot bygger 
en hyreskostnad i mångt och mycket på vad investeringskostnaderna är. Utifrån 
ett förhållande där hyresavtal tecknas med ett kommunalt bolag som hyresvärd 
är investeringskostnader självklart en viktig parameter att beakta.  

 

 

 

 

 



3, Hur mycket högre hade hyran blivit 

Svar:  

För år 2022 är årshyran 4 066 000 kronor. Initialt har det indikerats en kostnad 
kring 1 650 000 kr/år. Det ska dock tilläggas att det lämnades i en rådande 
osäker bygg- och fastighetsbransch. Återigen, det viktiga är att omsorgen har 
effektiva lokaler för att kunna bedriva en effektiv verksamhet.  

 

 

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

 

Svar: 

Vi i styret värnar om våra kransorter i Hässleholms kommun. Som medborgare 
ska du kunna bo kvar på din kransort även på ålderns höst om så önskas. Det 
viktiga är inte nödvändigtvis en specifik byggnad som Lyckåsa, utan det viktiga 
är att möjligheten finns och att förutsättningarna är de bästa. Huruvida Lyckåsa 
är en lämplig lokal för SÄBO eller för en annan kommunal verksamhet är nu 
upp till våra tjänstemän att lämna förslag på. Detta är ett arbete som 
Hässlehem, tekniska förvaltningen och självklart omsorgsförvaltningen 
gemensamt ska utvärdera och lämna förslag kring.  

 

 

5, Hur långt sträcker sig det befintliga hyresavtalet mellan Hässlehem och 
Tekniska nämnden? 

Svar:  

Nuvarande hyresavtal kan sägas upp 2024-05-31 för avflyttning eller 
villkorsändring 2025-05-31. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

H'"ssl holms 
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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Interpellation – Ombyggnation SÄBO Lyckåsa 

Den 9 februari 2023 beslutade Tekniska nämnden att återkalla uppdraget gällande 

ombyggnad av det särskilda boendet Lyckåsa i Bjärnum. 

Av protokollet kan man läsa följande beskrivning: ”I omsorgsnämndens lokalbehovsplan 

2021 framkom ett behov av ombyggnad av Lyckåsa i Bjärnum och i kommunstyrelsen 

2021-12-15 § 226 Dnr: KLF 2020/219 i Lokalförsörjningsplan för Hässleholms kommun 

2022 - 2026 togs det beslut om att så skulle ske, och tekniska förvaltningen fick i uppdrag 

att beställa detta uppdrag av fastighetsägaren Hässlehem omgående. Hässlehem har 

därefter projekterat fram ett förfrågnings underlag. Det har nu framkommit att den 

beräknade prisbilden kommer att bli betydlig dyrare än tidigare beräknat samt att 

lokalerna inte blir optimala för den verksamhet som skall inrymmas där då det 

ursprungligen är byggt som en beredskapssjukhusavdelning, detta medför att det kommer 

att bli dyrare i drift. Så tekniska förvaltningen föreslår därefter att uppdraget återkallas 

och att omsorgsförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen ges i uppdrag att 

titta på andra alternativ.” 

En av huvudsyftena med ombyggnationen gällde framförallt att samtliga boende ska ha 

tillgång till en egen dusch och toalett. Det är synnerligen viktigt vilket uppmärksammades 

under pandemin att det inte går att bedriva barriärvård utan egna separata toaletter och 

duschar. 

 

Bara för att man bor på ett särskilt boende ska man inte berövas möjligheten till en egen 

dusch och toalett, personer på särskilt boende ska inte behöva bli placerade under 

vandrarhemsliknande förhållande. I huvudsak är boendet deras hem och bostad. 

I media kunde man den 26 januari 2023 läsa att Tekniska nämndens ordförande ansåg att 

ombyggnationen blev för dyr jämfört vad man trott och spekulerade i att ombyggnationen 

skulle kosta 15-20 mnkr eventuellt mer samt att det inte blev optimalt.  

Mina interpellationsfrågor till Tekniska nämndens ordförande är följande: 

- Vad trodde du att ombyggnationen eventuellt skulle kosta innan beställningen till 

Hässlehem gjordes? 

 

- 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? 

 

- Hur mycket högre hade hyran blivit? 

 

- Vad kommer nu att hända med Lyckåsa? Är ambitionen att SÄBO på Lyckåsa ska 

avvecklas? 

 

-Hur långt sträcker sig det befintliga hyresavtalet mellan Hässlehem och Tekniska 

Nämnden? 
 

Hässleholm 2023-02-23 

 

 

 

Anders Edwall, Centerpartiet 

 
 

 

 

 
 

 " Centerpartiet 



 

INTERPELLATION 

 
 
 

I radions Studio ett kunde vi den 16 februari höra ett reportage angående Segregationsbarometern. Hässleholm 
lyfts som ett exempel, bland många, där det finns stora socioekonomiska utmaningar och där segregationen bitit 
sig fast. Segregation är ett problem när den leder till ojämlika uppväxt- och levnadsvillkor för människor 
beroende på var de lever och verkar. 
 
Graden av segregation kan också utläsas av Kolada. Där finns information att bland personer som beviljats 
uppehållstillstånd i Hässleholm så är andelen förvärvsarbetande 44,2% att jämföra med hela riket 54,5%. För 
kvinnor är andelen 28%.  
 
Segregationen går att förändra och påverkas av politiska beslut. Vår övertygelse är att integrationsarbetet 
behöver vara systematiskt och strategiskt och högt prioriterar på den politiska agendan för att individer ska 
kunna ges bättre möjligheter att forma sina egna liv på det sätt de själva önskar. 
 
Samtidigt kan man om man studerar styrets strategiska plan och budget notera att segregationsfrågan inte lyfts 
fram som ett område som kräver särskild uppmärksamhet. Det finns inga indikatorer eller övergripande mål som 
siktar på att minska segregationen i vår kommun.  
 
Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande: 
 

 
 Hur bevakar styret utvecklingen av segregerade områden i kommunen? 
 Vilket är styrets mål för minskad segregation under mandatperioden? 
 Hur arbetar man för att nå detta mål? 

 
 
För Liberalerna i Hässleholm den 20 mars 2023 
 
Agneta Olsson Enochsson 
 
 
 
 
 



Re TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 
2023-03-21 
Rev. 2023-03-27 
 
 

 

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Nämndsekreterare Isabelle Lood 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Isabelle.Lood@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Valärenden 
 
KLF 2023/330 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Hässlehems styrelse 
André Lådö (KD) avsäger sig uppdraget som ledamot i Hässlehems styrelse. 
Avsägelsen ska beviljas och en ny styrelseledamot ska utses.  

Nomineringar 
Kristdemokraterna nominerar Roland Blomqvist (KD) till uppdraget som ledamot 
i Hässlehems styrelse. 

 
KLF 2023/353 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
Johanna Hörgerud (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. Avsägelsen ska beviljas och ny sammanräkning begäras hos 
Länsstyrelsen.  

 

Kommunledningsförvaltningen 

 
Isabelle Lood  
Nämndsekreterare 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 
2023-03-15 
 
 

 

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Nämndsekreterare Isabelle Lood 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
isabelle.lood@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  
E-post: info@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Anmälningsärenden 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

 
KLF 2023/211-1 
Omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) per 2023-01-01. 
13 beslut enligt SoL och 11 beslut enligt LSS är ej verkställda. 

KLF 2023/213-1 
Socialnämndens rapport över gynnande beslut enligt socialtjänstlagen för fjärde 
kvartalet 2022 som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Av 
de sju beslut som inte verkställts inom tre månader har två verkställts och ett 
avslutats utan att verkställas. 

KLF 2023/212-1 
Omsorgsnämnden har inkommit med en uppföljning av revisorernas granskning 
av inköp av skyddsutrustning. 

KLF 2023/232-1 
Revisorerna har granskat huruvida kommunstyrelsen har en systematisk styrning 
av IT-avdelningens kostnadsfördelning, kostnadsbedömningar, och 
återrapportering.  

KLF 2023/286-1 
Revisorerna har granskat om omsorgsnämnden och kommunstyrelsen agerat 
ändamålsenligt inför upphandlingen av bemanningstjänster för Resurs (HSL-
personal). Svar på revisorernas synpunkter önskas senast 2023-04-11. 

KLF 2023/287-1 
Revisorerna har genomfört en granskning av omsorgsnämndens arbetsmiljöarbete 
och önskar omsorgsnämndens svar på sina synpunkter senast 2023-04-11.  

 

 

Hässleholms 
kommun 



 2(2) 
 

 
KLF 2023/301-1 
Länsstyrelsen har utsett Andreas Novotny (M) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Dino Helmefalk (M) som avgått.  

KLF 2023/307-1 
Länsstyrelsens protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet. Länsstyrelsen anser att det generellt är god ordning i 
akterna, de är överskådliga och välskötta. Länsstyrelsen riktar dock kritik i ett 
ärende och lämnar påpekanden i fyra. 

 

Isabelle Lood 

Nämndsekreterare  
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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 anslags typ 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 (V) och Thomas Haraldsson (L) 
avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Christer Caesar (KD) 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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Kommunfullmäktige 
 

Handläggare 
Ekonom Gunilla Edvinsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
gunilla.edvinsson@hassleholm.se 
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Över- och underskottshantering 2023  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
 

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

2. Finansiering av 1,770 mnkr sker genom att 0,992 mnkr ianspråktas ur kon-
tot kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar 
med anslagstyp 1 och 2,0 mnkr från anslaget för överskotts- och under-
skottshantering. I övrigt föreslås justeringar på finansförvaltningen ske en-
ligt uppställningen som finns i Beskrivning av ärende under rubriken 
Driftbudget. 

 

3. Den ökade investeringsvolymen för 2023 på 179,0 mnkr finansieras ge-
nom ökad upplåning. 

4. Inriktningen för investeringsprojekt Ställplatser för husbilar Hässleholms-
gården ändras till Ställplatser för husbilar i Hässleholm. 

 

Sammanfattning 
Budgetberedningen har utifrån inlämnat förslag från nämnderna utarbetat ett för-
slag till över- och underskotthantering. Budgetberedningens förslag i detalj fram-
går i bifogad bilaga. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
 
Driftbudget 
I bokslutet för år 2022 redovisas ett överskott för nämnderna på 4,9 mnkr i för-
hållande till budget. Nämndernas förslag (exklusive finansförvaltningen) till över- 
och underskottshantering innebär en önskan att till år 2023 överföra 2,142 mnkr 
inklusive kompensation för ökade driftkostnader för investeringar med anslagstyp 
1.  

Hässleholms 
kommun 
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Budgetberedningen föreslår att 1,770 mnkr av beloppet som nämnderna äskar 
överförs till förvaltningarna, inklusive 0,992 mnkr för kompensation för ökade 
driftkostnader för investeringar med anslagstyp 1. De 1,770 mnkr finansieras ge-
nom att 0,992 mnkr ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader 
i samband med investeringar med anslagstyp 1 och 2,0 mnkr från anslaget för 
överskotts- och underskottshantering. 

Skillnaden mellan nämndernas förslag och budgetberedningens förslag beror på 
att budgetberedningen föreslår att inte överföra socialnämndens äskande på 372 
tkr, med motivering att överskott överförs inte till efterföljande års driftbudget för 
att kompensera pris- och volymökningar. 

Budgetberedningens förslag i detalj framgår av respektive nämnds avvikelseanalys 
för drift. 

I övrigt görs justeringar på finansförvaltningen enligt följande; 

- Skatteintäkter och generella statsbidrag, +7,921 mnkr i ökning i enlighet med 
senast kända prognos. 
 

- Pensionskostnader, 5,221 mnkr i minskning i enlighet med senaste pensions-
skuldsberäkningen. 

 

- Finansiella kostnader, 6,566 mnkr i ökade räntekostnader på lån samt mins-
kade kostnader för ränta på skuldförändring (avsättning), -1,430 mnkr.  

 
Investeringsbudget 
Under 2022 uppgick investeringsverksamheten till 376,8 mnkr mot budgeterade 
617,6 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på +240,8 mnkr. Därtill har 
investeringsinkomster för 2022 på totalt 31,2 mnkr skuldbokförts och bidragit till 
finansiering av investeringsverksamheten.  

Nämndernas förslag är att få med sig 194,025 mnkr till år 2023. I 
budgetberedningens förslag till över- och underskottshantering föreslås att 
178,962 mnkr överförs för investeringar till år 2023. Skillnaden på 15,063 mnkr 
mellan nämndernas förslag och budgetberedningens förslag avser Esplanadgatan 
vid Sjukhuset som budgetberedningen motiverar med att prognosen för när 
sjukhusprojektet ska bli klart är osäker och därmed föreslås att nya budgetmedel 
får äskas när projektet blir aktuellt. 

I samband med beslut om över- och underskottshantering 2023 föreslår budget-
beredningen att inriktningen för investeringsprojekt Ställplatser för husbilar Häss-
leholmsgården ändras till Ställplatser för husbilar i Hässleholm. 

Budgetberedningens förslag i detalj framgår av respektive nämnds avvikelseanalys 
för investeringar.  
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Samverkan 
Information om förslaget genomfördes vid central samverkan den 16 februari 
2023. De fackliga ska senast den 23 februari 2023 ha inkommit med eventuella 
protokollsanteckningar, där det också ska framgå om protokollsanteckningen in-
nebär att facket är oenigt till arbetsgivarens förslag eller inte. Fackliga organisat-
ioner som inte inkommer med någon protokollsanteckning på ovan angiven tid-
punkt tolkas som att de inte har något att erinra mot arbetsgivarens förslag.  
 
Ekonomiavdelningen kompletterar med information i ärendet om eventuell erin-
ran från någon facklig organisation har inkommit, innan beslut fattas i kommun-
styrelsen. 
 

Kommunledningsförvaltningen 

 
Amra Salihovic 
Biträdande förvaltningschef 

 

Eva-Lotta Svensson  Gunilla Edvinsson 
Ekonomichef   Ekonom 

 

Bilagor 

1. Budgetberedningens förslag till över- och underskottshantering 2023 
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Presentation av över- och underskottshantering 

Nedan följer en presentation av över- och underskottshantering 2023. Totalt bygger förslaget på 
ett budgeterat resultat som innebär en disponering från RUR med 75,3 mnkr, vilket är 1,2 mnkr 
mer än kommunfullmäktiges antagna budget för år 2023. 

Driftbudget, nämnderna 
I bokslutet för år 2022 redovisas ett överskott 
för nämnderna på 4,9 mnkr i förhållande till 
budget. Nämndernas förslag (exklusive finans-
förvaltningen) till över- och underskottshan-
tering innebär en önskan att till år 2023 över-
föra 2,142 mnkr inklusive kompensation för 
ökade driftkostnader för investeringar med 
anslagstyp 1.  

Kommunstyrelsen föreslår att 1,770 mnkr av 
beloppet som nämnderna äskar överförs till 
förvaltningarna, inklusive 0,992 mnkr för 
kompensation för ökade driftkostnader för 
investeringar med anslagstyp 1. De 1,770 
mnkr finansieras genom att 0,992 mnkr ian-
språktas ur kontot kompensation för ökade 
driftkostnader i samband med investeringar 
med anslagstyp 1 och 2,0 mnkr från anslaget 
för överskotts- och underskottshantering.  

Skillnaden mellan nämndernas förslag och 
kommunstyrelsens förslag beror på att kom-
munstyrelsen föreslår att inte överföra social-
nämndens äskande på 372 tkr, med moti-
vering att överskott överförs inte till efterföl-
jande års driftbudget för att kompensera pris- 
och volymökningar. 

Kommunstyrelsens förslag i detalj framgår av 
respektive nämnds avvikelseanalys för drift. 

Driftbudget, finansförvaltningen 
I övrigt görs justeringar på finansförvaltning-
en enligt följande; 

- Skatteintäkter och generella statsbidrag,
+7,921 mnkr i ökning i enlighet med sen-
ast kända prognos.

- Pensionskostnader, 5,221 mnkr i minsk-
ning i enlighet med senaste pensions-
skuldsberäkningen.

- Finansiella kostnader, 6,566 mnkr i ökade
räntekostnader på lån samt minskade
kostnader för ränta på skuldförändring
(avsättning), -1,430 mnkr.

Investeringsbudget 
Under 2022 uppgick investeringsverksamhet-
en till 376,8 mnkr mot budgeterade 617,6 
mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 
+240,8 mnkr. Därtill har investeringsinkoms-
ter för 2022 på totalt 31,2 mnkr skuldbokförts
och bidragit till finansiering av investerings-
verksamheten.
Nämndernas förslag är att få med sig 194,025 
mnkr till år 2023. I kommunstyrelsens förslag 
till över- och underskottshantering föreslås att 
178,962 mnkr överförs för investeringar till år 
2023. Skillnaden på 15,063 mnkr mellan 
nämndernas förslag och kommunstyrelsens 
förslag avser Esplanadgatan vid Sjukhuset som 
kommunstyrelsen motiverar med att progno-
sen för när sjukhusprojektet ska bli klart är 
osäker och därmed föreslås att nya budgetme-
del får äskas när projektet blir aktuellt. 

I samband med beslut om över- och under-
skottshantering 2023 föreslår kommunstyrel-
sen att inriktningen för investeringsprojekt 
Ställplatser för husbilar Hässleholmsgården 
ändras till Ställplatser för husbilar i Hässle-
holm. 

Kommunstyrelsens förslag i detalj framgår av 
respektive nämnds avvikelseanalys för inve-
steringar.  
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Ekonomisk översikt efter över- och underskotts-
hantering 2023 
Resultatutveckling 

Resultatbudgeten år 2023 visar en minskning 
av det egna kapitalet med -75,3 mnkr. 

Nettokostnader och skatteintäkter                   

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 
visar hur stor del av skatteintäkterna som går 
åt till den löpande verksamheten (i detta 
sammanhang inräknas det generella statsbi-
draget). Under år 2023 beräknas detta mått 
till 102,2 procent. För att långsiktigt kunna 
behålla en god finansieringsförmåga är det 
önskvärt att verksamhetens nettokostnader 
understiger skatteintäkterna (inklusive gene-
rella statsbidrag), det vill säga att kvoten 
härav understiger 100 procent. 

Finansnetto 

De finansiella intäkterna för år 2023 budgete-
ras till 53,9 mnkr och de finansiella kostna-
derna till 51,0 mnkr, det vill säga ett positivt 
finansnetto på 2,9 mnkr. De senaste åren har 
finansnettot varit starkt positivt, vilket främst 
beror på avkastningen på pensionsmedlen i 
form av reavinster. Rådande marknadsläge 
med en försämrad börsutveckling och sti-
gande utlåningsräntor påverkar finansnettot 
negativt för kommande planperiod.   

I de finansiella intäkterna budgeteras det för 
borgensavgifter från bolagen på 15,9 mnkr. 
Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB bud-
geteras med 8 mnkr. Från Hässlehem AB bud-
geteras en utdelning på 4,0 mnkr samt en 
vinstutdelning från Kommuninvest med 0,6 
mnkr. Avkastningen på pensionsmedlen bud-
geters till 25 mnkr vilket innebär att aktie- och 
fondutdelningar samt kupongräntor inte 
kommer att reinvesteras i pensionskapitalet.  

I de finansiella kostnaderna år 2023 ingår 37,5 
mnkr för räntekostnader på lån och 10,2 mnkr 
för ränta på pensionsavsättningen. Förvaltar-
arvode på pensionsmedlen budgeteras till 3,0 
mnkr årligen. 
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Investeringar 

Investeringsutgifterna uppgår under år 2023 
till 398 mnkr, vilket är en hög nivå. En önsk-
värd nivå är att inte investera mer än avskriv-
ningarna plus årets resultat, vilka under år 
2023 uppgår till cirka 137 mnkr.  

Likviditet och upplåning 

På grund av den höga investeringsvolymen år 
2023 beräknas låneskulden öka med 184 
mnkr till 1 450 mnkr. 

Soliditet 

Soliditeten mäter kommunens förmögenhet 
och visar hur stor del av tillgångarna som be-
talas genom driftöverskott. Soliditeten påver-
kas av investeringsvolym, upplåning och resul-
tatutveckling. En jämn och hög soliditet ger 
förutsättningar för låga finansieringskostna-
der och därmed ett större utrymme för verk-
samhetskostnader. Soliditeten (eget kapi-
tal/tillgångarna) kommer enligt budget år 
2023 försämras med 2,8 procentenheter i för-
hållande till 2022.  
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RESULTATBUDGET 2023, mnkr
Noter Bokslut Bokslut Budget Ö/U Ny budget

2021 2022 2023 2023 2023
Verksamhetens intäkter 1 666,0 671,1 702,8 0,0 702,8
Verksamhetens kostnader 2 -3 862,0 -3 995,4 -4 199,0 -4,0 -4 203,0
Avskrivningar 3 -188,3 -185,5 -212,3 0,0 -212,3
Verksamhetens nettokostnader -3 384,3 -3 509,9 -3 708,5 -4,0 -3 712,5

Skatteintäkter 4 2 313,3 2 432,4 2 480,9 -7,7 2 473,2
Generella statsbidrag och utjämning 5 1 099,8 1 129,5 1 145,5 15,6 1 161,1
Verksamhetens resultat 28,9 52,1 -82,1 3,9 -78,2

Finansiella  intäkter 6 201,4 84,8 53,9 0,0 53,9
Finansiella  kostnader 7 -8,6 -197,0 -45,8 -5,1 -51,0
Resultat efter finansiella poster 221,8 -60,2 -74,0 -1,2 -75,3

Extraordinära poster (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årests resultat: förändring av eget kapital 221,8 -60,2 -74,0 -1,2 -75,3
DISPONERING FRÅN RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 74,0 75,3
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 0,0 0,0

Nyckeltal, resultatbudget
Andel av skatteintäkterna
- att betala verksamhetens nettokostnader, % 99,2 98,5 102,3 102,2

Finansnetto, mnkr 192,9 -112,2 8,0 2,9
Årets resultat/skatteintäkter och utjämning, % 6,5 -1,7 -2,0 -2,1
Självfinansieringsgrad av investeringar, % 56% 73% 64% 35%

KASSAFLÖDESBUDGET 2023, mnkr

Note Bokslut Bokslut Budget Ö/U Ny budget
2021 2022 2023 2023 2023

Den löpande verksamheten
Årets resultat 221,8 -60,2 -74,0 -1,2 -75,3
Justering för byte av redovisningsprincip för värdering av exploateringsvht 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för av- och nedskrivningar 188,3 185,5 212,3 0,0 212,3
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 2,5 3,3 3,3 0,0 3,3
Justering för realisationsvinster -9,1 -6,8 0,0 0,0 0,0
Justering för realisationsförluster och urangeringar 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0
Justering för värdereglering av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för avsättning för pensioner 6,9 6,7 8,1 1,7 9,7
Justering för avsättning för övriga ändamål 0,0 20,2 0,0 0,0 0,0
Medel från verksamhetenen före förändring av rörelsekapital 418,2 149,5 149,7 0,4 150,1

Ökning(-)/minskning(+) av förvaltade pensionstillgångar -158,7 149,6 3,0 0,0 3,0
Ökning(-)/minskning(+) förråd och exploateringsfastigheter -7,8 -17,3 -4,0 0,0 -4,0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 8 -61,0 -177,4 -78,2 132,1 53,9
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 8 77,3 -51,8 -5,5 -2,7 -8,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 268,0 52,6 64,9 129,9 194,8

Investeringsverksamheten
-0,05 -1,1 0,0 0,0 0,0

-447,29 -375,7 -219,4 0,0 -219,4
Investeringar som ska överföras från föregående år 0,0 0,0 0,0 -179,0 -179,0
Omklassificering omsättningstillgång/anläggningstillgång 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0
Omklassificering periodisering anslutningsavgift (fiber) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,0 537,5 0,0 0,0 0,0
Försäljning av bostadsrätter 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Förändring av finansiella leasingavtal -0,3 -0,7 0,0 0,0 0,0
Förändring av övriga finansiella tillgångar -112,4 -25,9 0,0 0,0 0,0
Försäljning av finansiella tillgångar 2,9 2,4 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -547,2 155,3 -219,4 -179,0 -398,4

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 229,3 0,0 148,9 35,0 183,9
Amortering av lån 0,0 -204,7 0,0 0,0 0,0
Förändring leasingskuld 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0
Ökning (+) av övriga långfristiga skulder 24,1 -92,0 10,3 -3,3 7,0
Minskning (-) av övriga långfristiga skulder -4,8 7,3 0,0 0,0 0,0
Ökning (-) långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning(+) av långfristiga fordringar 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Minskning av avsättning pga utbetalningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 250,0 -288,0 159,2 31,7 190,9

Bidrag till statlig infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 -2,2 0,0 -2,2

Årets kassaflöde -29,3 -80,1 2,5 -17,4 -14,9
Likvida medel vid årets början 127,6 98,2 18,1 20,6 18,1
Likvida medel vid årets slut 98,2 18,1 20,6 3,3 3,3

Investering i materiella anläggningstillgångar

Investeringsinkomster, materiella anläggningstillgångar

Investering i immateriella anläggningstillgångar
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BALANSBUDGET 2023, mnkr
UB BOKSLUT UB BUDGET Ö/U NY BUDGET  UB 

2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 11,0 -6,7 4,3 -0,3 0,0 -0,3 4,0
Materiella anläggningstillgångar 3 293,7 -354,6 2 939,1 7,5 179,0 186,4 3 125,5
Finansiella leasingavtal 6,9 0,7 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6
Finansiella anläggningstillgångar 200,6 4,7 205,2 0,0 0,0 0,0 205,2
Summa anläggningstillgångar 3 512,1 -356,0 3 156,2 7,1 179,0 186,1 3 342,3

Bidrag till statliga infrastrukturella investering 36,7 16,9 53,6 -1,2 0,0 -1,2 52,4

Exploateringsfastigheter och förråd 13,2 17,3 30,5 4,0 0,0 4,0 34,5
Fordringar 307,0 177,4 484,4 78,2 -132,1 -53,9 430,5
Kapitalförvaltning, pensionsmedel 1 413,7 -152,6 1 261,2 -3,0 0,0 -3,0 1 258,2
Likvida  medel 98,2 -80,1 18,1 2,5 -17,4 -14,9 3,2
Summa omsättningstillgångar 1 832,2 -38,0 1 794,2 81,8 -149,5 -67,8 1 726,4

SUMMA TILLGÅNGAR 5 381,1 -377,1 5 003,9 87,8 29,4 117,2 5 121,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Årets resultat 221,8 -281,9 -60,2 -74,0 -1,2 -75,3 -75,3
Resultatutjämningsreserv 155,0 49,0 204,0 -74,0 -1,2 -75,3 128,7
Övrigt eget kapital 2 557,1 172,8 2 729,9 74,0 1,2 75,3 2 745,0
Summa eget kapital 2 933,9 -60,2 2 873,8 -74,0 -1,2 -75,3 2 798,5

Avsättningar för pensioner 98,5 6,7 105,2 8,1 1,7 9,7 114,9
Avsättningar för övriga ändamål 0,0 20,2 20,2 0,0 0,0 0,0 20,2
Summa avsättningar 98,5 26,9 125,4 8,1 1,7 9,7 135,2

Långfristiga skulder 1 630,1 -289,1 1 341,0 159,2 31,7 190,9 1 531,9
Kortfristiga skulder 718,5 -54,8 663,8 -5,5 -2,7 -8,2 655,5
Summa skulder 2 348,6 -343,8 2 004,8 153,7 29,0 182,7 2 187,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 5 381,1 -377,1 5 003,9 87,8 29,4 117,2 5 121,1

Nyckeltal, balansbudget 2021 2022 2023

Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 54,5 57,4 54,6
Soliditet, inkl. pensionsförpliktelser (eget kapital-
pensionsförpliktelser/tillgångar), % 37,7 40,5 37,9

Pensionsförpliktekse före 1998 907 850 859
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NOTER
1. Verksamhetens intäkter Bokslut Bokslut Budget Ö/U Ny budget

mnkr 2021 2022 2023 2023 2023
Verksamhetens intäkter, ansvar 20-83 1 503,5 1 613,2 1 562,1 0,0 1 562,1

avgår internhyror -336,7 -339,9 -340,8 0,0 -340,8

avgår övriga interna poster -531,9 -626,0 -554,5 0,0 -554,5

Finansförvaltningens poster

Realisationsvinster 5,9 4,0 0,0 0,0 0,0

Intäkter från dotterbolag 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

Trygghetsboende 7,7 7,9 8,0 0,0 8,0

Exploateringsprojekt (reavinster) 1,5 2,6 21,9 0,0 21,9

Bidrag från Sparbanksstiftelsen (Furutorpshallen) 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0

Statsbidrag covid-19 för dec 2021 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga intäkter 1,6 9,2 0,0 0,0 0,0

Summa 666,0 671,1 702,8 0,0 702,8

2. Verksamhetens kostnader Bokslut Bokslut Budget Ö/U Ny budget

mnkr 2021 2022 2023 2023 2023

Verksamhetens kostnader, ansvar 20-83 -4 878,5 -5 055,2 -5 041,7 -1,8 -5 043,4

avgår internhyror 336,7 339,9 340,8 0,0 340,8

avgår övriga interna poster 531,9 626,0 554,5 0,0 554,5

avgår avskrivningar 188,0 177,3 212,3 0,0 212,3

Finansförvaltningens poster

avgår kalkylerade personalomkostnader 123,4 112,8 189,7 -0,2 189,5

avgår kalkylerad särskild löneskatt 30,0 27,3 43,5 0,6 44,0

avgår fördelade internränta 30,6 23,5 29,3 0,0 29,3

Differens kalkylerade - verkliga arbetsgivaravgifter -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensionsutbetalningar/Försäkringspremie inkl löneskatt -101,6 -112,918 -186,3 -4,9 -191,3

Pensionsavgifter individuell del, inkl löneskatt -108,1 -115,158 -162,3 2,5 -159,9

Förändring avsättning för pensioner, inkl löneskatt -5,4 -4,155 3,6 -3,1 0,5

Förändring semesterlöne-, ferielöne-, uppehållslöne- och övertidsskuld 0,0 -4,1 -2,0 0,0 -2,0

Realisationsförluster/utrangeringar -0,5 -0,1 0,0 0,0 0,0

Exploateringsprojekt (kostnad sålda)/Värdeförändring OT 0,5 -2,3 0,0 0,0 0,0

KS/KF oförutsedda 0,0 0,0 -3,5 0,0 -3,5

Över-/underskottshantering 0,0 0,0 -2,0 2,0 0,0
Kompensation för ökade kap.kostn och driftkostn i samband med
investeringar 0,0 0,0 -115,8 1,0 -114,8

Trygghetsboende -8,1 -8,2 -8,0 0,0 -8,0

Effektivsera fastighetsbeståndet 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0

Energieffektivisering i lokaler 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5

Kostnadsökningar 2022 0,0 0,0 -1,6 0,0 -1,6

Kostnadsökningar 2023 0,0 0,0 -58,0 0,0 -58,0

Summa -3 862,0 -3 995,4 -4 199,0 -4,0 -4 203,0

3. Avskrivningar Bokslut Bokslut Budget Ö/U Ny budget

mnkr 2021 2022 2023 2023 2023

Immateriella anl.tillg -1,0 -0,4

Fastigheter och anläggningar -99,5 -103,1

Maskiner och inventarier -87,5 -73,9

Nedskrivningar -0,3 -8,2

Summa -188,3 -185,5 -212,3 0,0 -212,3
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NOTER

4. Skatteintäkter Bokslut Bokslut Budget Ö/U Ny budget

mnkr 2021 2022 2023 2023 2023

Preliminär kommunalskatt (egna skatteintäkter) 2 245,2 2 354,5 2 488,9 0,9 2 489,8

Prognos slutavräkning innevarande år 59,5 61,2 -8,0 -8,6 -16,6

Justering prognos föregående år 8,6 16,6 0,0 0,0 0,0

Summa 2 313,3 2 432,4 2 480,9 -7,7 2 473,2

5. Generella statsbidrag och utjämning Bokslut Bokslut Budget Ö/U Ny budget

mnkr 2021 2022 2023 2023 2023

Inkomstutjämningsbidrag/avgift 670,2 728,3 790,9 -9,0 781,9

Kostnadsutjämningsbidrag/avgift 53,6 63,3 71,0 4,2 75,1

Regleringsbidrag/avgift 154,9 144,3 99,6 22,7 122,3

Övrigt generellt statsbidrag 30,0 14,2 0,0 0,0 0,0

LSS-utjämning 71,6 57,7 56,6 -0,1 56,5

Kommunal fastighetsavgift 119,6 121,7 127,4 -2,2 125,2

Summa 1 099,8 1 129,5 1 145,5 15,6 1 161,1

6. Finansiella intäkter Bokslut Bokslut Budget Ö/U Ny budget

mnkr 2021 2022 2023 2023 2023

Ränteintäkter -0,2 0,3 0,2 0,0 0,2

Utdelning från koncernföretag 7,0 14,0 12,0 0,0 12,0

Borgensavgifter från koncernföretag 10,0 12,5 15,9 0,0 15,9

Kommuninvest, vinstutdelning 1,3 2,9 0,6 0,0 0,6

Intäkter från finansiella anläggningstillgångar 2,9 2,4 0,0 0,0 0,0

Övriga finansiell intäkt 0,2 0,5 0,2 0,0 0,2

Avkastning pensionskapitalförv 180,2 52,2 25,0 0,0 25,0

Återföring, nedskrivning pensionkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 201,4 84,8 53,9 0,0 53,9

7. Finansiella kostnader Bokslut Bokslut Budget Ö/U Ny budget

mnkr 2021 2022 2023 2023 2023

Räntekostnader på lån -3,7 -8,1 -30,9 -6,6 -37,5

Ränta på pensionsavsättning -1,6 -2,5 -11,7 1,4 -10,2

Kostnader från finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrig finansiell kostnad -0,6 -0,6 -0,2 0,0 -0,2

Avkastning pensionskapitalförv 0,0 -183,5

Förvaltararvode pensionskapitalförvaltning -2,7 -2,3 -3,0 0,0 -3,0

Nedskrivning av pensionskapitalförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa -8,6 -197,0 -45,8 -5,1 -51,0

8. Förändr. av kapitalbindning (not till budget) Bokslut Bokslut Budget Ö/U Ny budget

mnkr 2021 2022 2023 2023 2023

Slutavräkning 2021 (ökad skuld/fordran 2021 (2022), minskad skuld/fordran 2023) -78,2 154,4 76,2

Slutavräkning 2022 (ökad skuld/fordran 2022 (2023)), minskad skuld/fordran 2024) 0,0 0,0 0,0

Slutavräkning 2023 (ökad skuld/fordran 2023 (2024), minskad skuld/fordran 2025) 0,0 -16,6 -16,6

Individuell del året innan inkl löneskatt (minskad skuld) -94,8 -1,6 -96,4

Individuell del innevarande år inkl löneskatt (ökad skuld) 87,2 -1,1 86,1

Kommunal fastighetsavgift (fordran) 0,0 -5,7 -5,7

Semesterlöneskuld (ökad skuld) 2,0 0,0 2,0

Summa -83,7 129,4 45,7

9



DRIFTSAMMANDRAG - ÖVER- / UNDERSKOTTSHANTERING 2023
(tkr)

NÄMND/FÖRVALTNING BUDGET REDOV AVVIK FÖRV. FÖRSLAG NÄMND/FÖRVALTNING KF-BUDG NY RAM
2022 2022 2022 Över/ Komp Över/ Komp Totalt 2023 2023

undersk anslags- undersk anslags-

2023 typ 1 2023 typ 1
KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN
Kommunledningsförvaltningen 210 862 205 935 4 927 500 0 500 0 500 Kommunledningsförvaltningen 175 628 176 128
TEKNISKA NÄMNDEN 126 084 142 285 -16 201 0 992 0 992 992 TEKNISKA NÄMNDEN 101 165 102 157
KOMMUNREVISIONEN 1 864 1 714 150 0 0 0 0 0 KOMMUNREVISIONEN 1 964 1 964
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 142 524 147 347 -4 823 0 0 0 0 0 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 156 984 156 984
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 114 640 113 716 924 0 0 0 0 0 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 113 134 113 134
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 473 949 1 462 084 11 865 117 0 117 0 117 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 523 941 1 524 058
SOCIALNÄMNDEN 192 341 191 969 372 372 0 0 0 0 SOCIALNÄMNDEN 196 375 196 375
OMSORGSNÄMNDEN 1 140 388 1 131 048 9 340 0 0 0 0 0 OMSORGSNÄMNDEN 1 177 101 1 177 101
MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMN. 31 258 32 901 -1 643 161 0 161 0 161 MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMN. 33 289 33 450
SUMMA NÄMNDER 3 433 910 3 428 999 4 911 1 150 992 778 992 1 770 SUMMA NÄMNDER 3 479 581 3 481 351

FINANSFÖRVALTNINGEN -3 444 611 -3 368 844 -75 767 437 -992 437 -992 -555 FINANSFÖRVALTNINGEN -3 405 534 -3 406 089
TOTALT 10 701 -60 155 -70 856 -1 587 0 -1 215 0 -1 215 TOTALT -74 047 -75 262

Minus på totalraden innebär en minskning av eget kapital

KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRSLAG
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AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022 Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen

Vht Text Driftredovisning 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

10010-11, 
11012, 
13014

Politisk ledning 13 595 11 678 1 916 0 0

Överskottet avser kostnader för valet (+1 mnkr) och för 
kommunfullmäktige (+0,8 mnkr). Utöver en kostnadsbudget 
för valet på 3 mnkr har kommunen fått statsbidrag från 
valmyndigheten på 1,5 mnkr. Överskottet för 
kommunfullmäktige kan förklaras av att ett sammanträde 
har ställts in och att kostnader för resor och utbildningar är 
lägre än budgeterat.

92010, 
92014,  
13015, 
24910

Administrativ ledning inkl. 
Höghastighetsjärnväg 
(Sverigeförhandlingen)

21 934 21 294 640 0 0

Tjänsten som biträdande förvaltningschef har varit vakant 
del av året och budgeten för utbildning, resor och 
konsulttjänster har inte använts fullt ut (cirka 1,3 mnkr). 
Budget för visselblåsarorganisation har inte använts fullt ut 
vilket också bidrar till överskottet. Projektet Nya 
stambanor/höghastighetsjärnväg visar ett överskott på 1,2 
mnkr på grund av förseningar i planeringen. Projektet är 
starkt påverkat av yttre faktorer. Lön för avslutad tjänst 
som uppgår till 2,3 mnkr försämrar avvikelsen.

92011 Ekonomiadministation 16 380 14 248 2 132 0 0

Överskottet beror på att en ekonomtjänst är vakant samt 
att budget för kompentens inom bolagsekonomi har använts 
i liten utsträckning (cirka +1,4 mnkr). Högre inköpsbonus 
inom upphandling än förväntat ger ett överskott på 0,6 
mnkr. Fordonsenheten visar ett överskott på 0,5 mnkr på 
grund av att det är verksamhetens första år och man är i en 
uppstartsfas avseende de digitala körjournalerna. 
Kostnaderna för konsulttjänster/utbildningar avseende 
ekonomisystemet minskar överskottet.

22010-14,    
23010, 
53010, 
83210

Tillväxt och utveckling 32 444 31 163 1 281 0 0

Busstrafik och färdtjänst visar ett överskott på 0,4 mnkr. 
Under året har prognosen varit att resandet skulle vara 
fortsatt på en lägre nivå även 2022. Europaforum visar ett 
överskott på 0,5 mnkr. Genom effektivisering och utvecklat 
samarbete med EU:s institutioner genomfördes 2022 års 
Europaforum till lägre kostnad än tidigare år.

92015-19
Personaladmin och facklig 
verksamhet 

25 982 24 214 1 768 500 500

Det finns ett överskott inom facklig verksamhet på cirka 
+0,7 mnkr till följd av pandemin. Lägre aktivitet har gett
lägre kostnader än budget även 2022. Aktiviteten inom 
facklig verksamhet varierar även av andra skäl och är svår 
att budgetera. Personaladministrativa system visar en 
negativ budgetavvikelse på cirka -0,6 mnkr. Underskottet 
vägs upp av ett överskott på lönekostnader till följd av 
vakanser och av tillkommande bidrag från 
omställningsfonden samt från Försäkringskassan.

Kommunledningsförvaltningen/personalavdelningen tillfördes 
500 tkr i budget 2022 avseende "Utredningsuppdrag, 
framtida arbetssätt för administrativ personal”. Arbetet har 
inte genomförts under 2022 och det har inte uppstått några 
kostnader. Kommunledningsförvaltningen vill därför att hela 
budgeten överförs till 2023 då arbetet kommer att 
genomföras. 

21511, 
92090-92, IT 26 764 26 826 -62 0 0

ÖVER/UNDERSKOTT 2023
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AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022 Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen

Vht Text Driftredovisning 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

ÖVER/UNDERSKOTT 2023

83010, 
30010, 
27510

Bidrag till flygplats och föreningar 643 926 -283 0 0

Det har funnits stor osäkerhet i hur resultatet för 
flygplatsbolaget kommer att bli under hösten bland annat 
beroende på el- och energipriser och på utvecklingen av 
resandet till Stockholm. En preliminär bedömning var att 
kostnaden för Hässleholm skulle bli 0,9 mnkr men den 
slutade på 0,8 mnkr.

22015-16, 
92013, 
92093 

Kommunikation och 
medborgarservice

12 721 12 672 48 0 0

Budget för leasingbil på kontaktcenter har inte använts (+50 
tkr). Övriga kostnader inom vaktmästeriet såsom 
kontorsmaterial visar ett överskott på +90 tkr. Mindre 
negativa avvikelser på andra poster har minskat 
överskottet. 

13013 Överförmyndarnämnd 6 917 7 880 -964 0 0
Verksamheten har sedan några år haft stora volymökningar. 
Den årliga budgeten har inte justerats fullt ut för dessa 
förändringar.

27010 Skydds- och säkerhetsarbete 1 991 1 919 72 0 0

92020 Försäkringar 177 166 11 0 0

92012 Övriga ändamål 6 062 5 762 300 0 0
Överskottet avser kostnader relaterade till Skånes 
kommuner. Det kan ske förändringar i medlemsavgifterna 
och i nuläget finns viss marginal för detta.

270 Räddningstjänst 45 254 47 182 -1 929 0 0

Ökade utbildningskostnader från MSB för nyanställda inom 
RIB samt kostnader för C-kort som kommunen ska bekosta 
enligt RIB-22 avtal. Förväntade ökade intäkter för 
utbildningar har uteblivit på grund av det rådande 
världsläget och företag är därför mer återhållsamma med 
att boka utbildningar. Även ökade krav från 
arbetsmiljöverket gällande utbildningar för operativ personal 
vilket medför ökade kostnader. Även krisplaneringen har 
påverkat ekonomin. Räddningstjänsten har haft liten/ingen 
möjlighet att påverka avvikelserna för höjda kostnader och 
minskade intäkter för utbildningar och IVPA. Under 2022 
ökade antalet larm med ca 100 st jämfört med året innan 
vilket ökar kostnaderna. Underskottet har reducerats genom 
återhållsamhet med inköp samt att en föräldaledighet under 
sista halvåret inte har ersatts. 

TOTALT 210 862 205 932 4 930 500 500
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AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022 Tekniska nämnden

Vht Text Driftredovisning 2022 ÖVER/UNDERSKOTT 2023 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

51020 Bostadsanpassning 1 983 2 090 -107 0 Utbetalning utifrån beslutade ansökningar översteg 
budget med 107 tkr under 2022.

24920-
24928 Gator, vägar och belysning 51 596 60 076 -8 480 0 0

*Kostnader för snöröjning, beredskap samt
halkbekämpningsåtgärder översteg budget med 3,7
mnkr.
*Fordonskostnader, främst drivmedelskostnader,
översteg budget med 1,0 mnkr.
*Återställningskostnader asfalt visar ett underskott på 
0,8 mnkr till följd av fler åtgärder och högre
entreprenadpris.
*Vägbidrag till enskilda vägar översteg budget med
0,2 mnkr.
*Underskott på personalkostnader med 1,9 mnkr
förklaras bl a av nyanställd personal där mindre tid
aktiverats mot investeringar än vad som planerats.
*Sen vår innebar senareläggning av arbetsuppgifter,
egen personal hann inte med och extern leverantör
togs in till en bedömd extrakostnad på ca 1,6 mnkr.
*Underskottet reduceras med anledning av att
parkeringsintäkter översteg budget med ca 1,2 mnkr.

25020, 
25024 Parker 19 827 22 687 -2 861 0 0

*Kostnader för snöröjning översteg budget med 0,5
mnkr.
*Fordonskostnader, främst drivmedelskostnader,
översteg budget med 1,3 mnkr. 
*Högre personalkostnader på 0,3 mnkr pga ett
avgångsvederlag.
*Högre kostnader för förbrukningsmaterial och hyra
av maskiner än budgeterat.

91020-
91023 Fastighetsförvaltning 13 893 16 675 -2 782 0 0

De större avvikelser som redovisas nedan avser 
fastighetskostnader:
*Lägre extern hyresintäkt -0,5 mnkr, högre VA-
kostnad -0,2 mnkr, högre kostnad för larm och
bevakning -0,5 mnkr, högre reparations- och
underhållskostnad -2,0 mnkr, högre kapitalkostnader -
1,0 mnkr samt högre kostnad för vaktmästare -0,4
mnkr.
*Underskottet reduceras av lägre hyreskostnad 0,5
mnkr och lägre uppvärmningskostnader 1,5 mnkr

*Även högre fordonskostnader (främst drivmedel) -
0,3 mnkr

0
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AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022 Tekniska nämnden

Vht Text Driftredovisning 2022 ÖVER/UNDERSKOTT 2023 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

91025-
91028

Serviceavdelning: Lokalvård, tvätt 
och verksamhetsvaktmästeri

1 674 5 395 -3 721 0 0

Lokalvård: 
*Kostnaderna för arbetskraft överskred budget med
2,6 mnkr, arbete pågår med att framförallt se över
städytor och även rutiner.
Verksamhetsvaktmästeri
*Överskridandet (-0,3 mkr) avseende
driftskostnaderna är helt hänförligt till ökade
drivmedelskostnader.
*Arbetskraftskostnaderna överskred budgeterade
medel med 0,6 mkr. Arbete pågår med översyn av
beställd tid. (En del avser Björksäter)

4XXXX, 
599XX, 
99824-
99826

Måltidsverksamhet 7 840 11 746 -3 906 0 0

*Underskott på 1,2 mnkr avser ej genomförda
besparingar samt påförda interna IT-kostnader.
*2,7 mnkr avser ökade kostnader inom
skolmåltiderna avseende personal, vilket inte ingick i
regleringen vid tillskapande av måltidsorganisationen, 
och som BUN inte vill reglera.

10020, 
21523, 
25022, 
26320, 
83220, 
91024,   
99820-
99823

Teknisk adm., projekt och övrig 
verksamhet

15 183 13 530 1 652 0 0

*Ett underskott inom nämnden med -0,2 mnkr
förklaras av högre personalkostnader samt att ett
skadestånd på -0,2 mnkr har erlagts i samband med
reparation av brandskada i fastighet. Även en negativ
avvikelse avseende interna IT-kostnader motsvarande
-0,6 mnkr.
*Inom administrationen finns underskott avseende
personal med -0,6 mnkr till följd av överanställning
samtidigt som tjänster inom lokalförsörjningen varit
vakanta under året.
*Inom område Byggprojekt har mer tid aktiverats
mot investeringar än vad som budgeterats
motsvarande ett överskott på 0,7 mnkr samt att
konsultkostnader inom administrationen ger ett
överskott på 0,4 mnkr.
*Inom fastighetssidan finns ett överskott 1,5 mnkr av
budgeten för akuta åtgärder, vilket inte behövt
användas samt ett överskott på reparations- och
underhållskostnad inom fastighetssidan på 1,3 mnkr.

21521, 
21522 Exploateringsverksamhet 14 089 10 072 4 016 0 0

*De större avvikelserna är lägre planavgifter och
konsultkostnader än budget på 4,6 mnkr, varav 1,5
mnkr avser projekt "Iordningsställande av
saneringsfastigheter 2022", och 1,5 mnkr avser
detaljplan för Åhusfältet vilket inte genomförts.
*Mindre tid är aktiverat mot investeringar än vad som
budgeterats vilket ger ett underskott på -1,2 mnkr.
Därtill har en ofinansierad exploateringsingenjör
anställts, -0,6 mnkr.

TOTALT 126 084 142 272 -16 189 0 0
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AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022 Kommunrevision

Vht Text Driftredovisning 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

12000 Revisionen 1 864 1 714 150 0 0

Överskottet på kontot konsultkostnader och avser 
sakkunnigt biträdes konsultkostnader från 
revisionsfirman EY. Granskningskostnaderna har varit 
något lägre än budgeterat med anledning av något 
mindre omfattande granskningar än planerat.

TOTALT 1 864 1 714 0 0 0

ÖVER/UNDERSKOTT 2023

15



AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022 Arbetsmarknadsnämnden

Vht Text Driftredovisning 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

610 AME: Sysselsättningsbefrämjande 
åtgärder

10 619 10 743 -124 0 0

Underskottet för året beror på kostnader för IT som 
korrigerades i en slutfakturering under december och 
detta medförde en ytterligare kostnad. Även minskad 
ersättning från Arbetsförmedlingen påverkar då 
kostnaderna är på fortsatt på samma nivå. 

10028 Arbetsmarknadsnämnd 609 562 47 0 0 Överskottet beror på något lägre 
sammanträdesarvoden än budgeterat.

99511-13 AMF kansli 7 606 7 957 -351 0 0

Underskottet beror på att personal har varit 
felkonterade och detta uppdagades först vid 
årsbokslutet. Motsvarande överskott finns på 
verksamheten 47515. Om lönekostnaderna inte varit 
felkonterade hade verksamheten visat ett överskott 
på ca 100 tkr, vilket främst beror på högre intäkter 
från Region Skåne för kostnader riktat mot 
yrkessamordnare . Från och med 2023 konteras 
personalen på rätt kostnadsställe.

800, 
47515,22028 KomVux 6 068 4 379 1 689 0 0

Kostnader för personal har varit felkonterade på 
annan verksamhet och ansvar medan budgeten för 
denna personal har funnits här. Detta uppdagades 
först vid årsbokslutet. Om lönekostnaderna inte varit 
felkonterade verksamheten visat ett överskott på 150 
tkr, vilket främst beror på lägre kostnader för 
Lärcentrum. Från och med 2023 konteras personalen 
på rätt kostnadsställe.

47511-47514 Kvalificerad yrkesutbildning (YHS) 1 096 2 058 -962 0 0

Underskottet beror på minskade volymer av antal 
studerande och högre IT-kostnader från IT-
avdelningens tjänstekatalog. Utbildningarna på 
Yrkeshögskolan är tekniskt inriktade och kostnader 
och ersättningar för dessa utbildningar är höga. 
Minskade volymer utifrån budgeterat påverkar 
resultatet.

ÖVER/UNDERSKOTT 2023

16



AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022 Arbetsmarknadsnämnden

Vht Text Driftredovisning 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S       KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

ÖVER/UNDERSKOTT 2023

472 Gymnasievux 13 806 15 998 -2 192 0 0

Avvikelsen beror på ökade IT-kostnader samt 
minskade volymer av studerande. Volymminskningen 
gör att verksamheten betalar tillbaka cirka 2,2 
miljoner i statsbidrag. Avvikelsen hade varit högre om 
inte vakanshållningar gjorts under året. Vid 
årsbokslutet visade det sig att personal har varit 
felkonterade mot denna verksamhet. Budgeten för 
denna personal finns under verksamheterna 
800,47515 och 22028 vilket innebär att motsvarande 
överskott finns på verksamhetsraden Komvux. Om 
lönekostnaderna inte varit felkonterade hade 
underskottet varit ca -600 tkr, vilket främst beror på  
minskade volymer. Från och med 2023 konteras 
personalen på rätt kostnadsställe.

470 GrundVux 10 030 9 686 344 0 0
Överskottet beror på personalsjukskrivningar som 
inte ersatts, vakanshållning av tjänster samt lägre 
kostnad för köp av utbildning.

476 Sfi 17 997 17 433 564 0 0
Överskottet beror på vakanshållning av tjänster, ökad 
kostnadsmedvetenhet samt ett något högre 
statsbidrag för utbildningar mot budget.

474 LärVux 2 863 2 664 199 0 0 Överskottet beror på ett något högre statsbidrag från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten än budgeterat.

575x
600x

Ekonomiskt 
bistånd(försörjningsstödsenheten och 
integrationsenheten)

71 830 75 866 -4 036 0 0

Budgeten för det lagstadgade försörjningsstödet är 
fortfarande kraftigt underfinansierad. Bidragande 
faktorer är dels höjningen av riksnormen med 1,6 
procent, vilket motsvarar omkring 1 mnkr för helåret. 
Därtill har elpriserna höjts under 2022 jämfört med 
2021, vilket påverkar utbetalt försörjningsstöd samt 
att även inflationen är högre under 2022 jämfört med 
2021. Förklaringen till underskottet rensat från 
höjningen av riksnormen/bostadsbidraget beror helt 
på en underfinansierad budget sedan flera år tillbaka. 
Antalet hushåll har inte ökat utan tvärtom minskat 
jämfört med samma tid föregående år. Däremot har 
utbetalt bistånd per hushåll ökat. Vakanshållning av 
tjänster har gjort att underskottet landar på -4,0 
mnkr.

TOTALT 142 524 147 347 -4 823 0 0
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AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022 Kultur- och fritidsnämnden

Vht Text Driftredovisning 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

10040 Nämnd 616 581 35 0 0

32041-
32042 Biblioteksverksamhet 20 749 20 674 75 0 0 Återhållsamhet inköp media samt vakant tjänst

31541-
31543

Scener Salonger, 
Programverksamhet 5 571 6 252 -681 0 0

Underskott för tillfällig lokalupplåtelse samt kostnad för 
jubileum och programverksamhet som inte kunde 
genomföras 2021 på grund av pandemin men som för att 
hålla ingångna avtal fick flyttas till 2022. Vakant tjänst, 
återhållsamhet på material,

31545-
31546 Slott 7 000 7 422 -421 0 0 Ökade personalkostnader samt kostnad för hyra och el.

34011 Sportanläggningar 15 058 15 803 -745 0 0

 Snöröjning, förbundskrav, åtgärdat skada på husfasad, 
rivningsarbete, reparation och underhåll maskiner samt att 
hyresintäkterna inte når upp till budget. Budget för 
internhyra har blivit fel mellan verksamhet sporthallar och 
simhallar. Underskottet för verksamhet sporthallar borde 
därför varit 288 tkr lägre. Vakant tjänst och sjukskrivning.

34013 Simhallar 17 105 15 997 1 108 0 0

Stängda simhallar under perioder samt vakanta tjänster. 
Budget för internhyra har blivit fel mellan verksamhet 
sporthallar och simhallar. Överskottet för verksamhet 
simhallar borde därför varit 288 tkr lägre.

34020 Idrottsplatser 8 751 8 466 286 0 0 Lägre personalkostnader pga sjukskrivningar samt mer 
lokal/planuthyrningar än budgeterat.

34030-
34039 Friluftsanläggningar 4 907 4 769 138 0 0 Tjänstledigheter samt sjukskrivningar, ökade kostnader för 

fordon pga att de gamla behövde bytas ut.

34040-
34041 Samlingslokaler 863 912 -49 0 0 Förvaltningen har fått lämna tillbaka T4-matsalen och har 

därför inte kunnat hyra ut denna.

34050 Skolidrottslokaler 3 674 3 567 107 0 0 Återhållsamhet på kostnadssidan samt ökade hyresintäkter.

35040 Ung Fritid 9 615 8 474 1 141 0 0
Beror på fritidsverksamhet som inte kommit igång pga att 
lokaler inte fanns tillgängliga samt vakanta tjänster och 
sjukskrivningar.

30040, 
31549, 
51040, 
52040

Stöd till föreningar 10 045 9 772 273 0 0 Samtliga bygdegårdsbidrag, verksamhetsbidrag samt 
bidrag till kulturella föreningar har inte betalts ut.

99341 Gemensam vht KFF 3 870 4 015 -145 0 0 Underbudgeterad personalkostnad.

99342 Gemensam vht kultur 3 225 3 458 -233 0 0 Ökade personalkostnader samt kostnad för jubileum.

99343 Gemensam vht fritid 3 590 3 555 36 0 0

TOTALT 114 640 113 716 924 0 0

ÖVER/UNDERSKOTT 2023
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AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022 Barn- och utbildningsnämnden

Vht Text Driftredovisning 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

Huvudorsakerna till bokslutsresultatet är:
• Återhållsamhet vid tillsättning av vakanta tjänster, +9 200 tkr
• Ökade barnomsorgsintäkter, +1 900 tkr
• Försenad öppning av den pedagogiska verksamheten på obekväm tid,
+900 tkr
• Finansieringsprincipen för budgetpropositioner,
+800 tkr
• Kompetensutvecklingsinsatser - koppling finns till pandemin, +1 200
tkr
• Ökade intäkter för asyl- och etableringsbidrag,
+2 300 tkr
• Minskade kostnader för nämndens verksamhet,
+500 tkr
• Överskott för diverse licenskostnader, +600 tkr
• Positiv effekt av ny skolskjutsorganisation, +500 tkr
• Sjuklönekompensation december 2021 bokförd 2022, +1 200 tkr
• Ökade kostnader lärverktyg och läromedel, -1 500 tkr
• Lägre effekt för den reviderade resursfördelningsmodellen i förskolan, -
900 tkr
• Ökade kostnader för främst livsmedel i måltidsverksamheten, -4 400
tkr
• Kostnadsökningar IT, -1 200 tkr

1006, 1306, 
460*

Gemensam administration och 
skolövergripande verksamheter 115 003 112 207 2 796 15 15

Avvikelsen, 2 796 tkr, beror i huvudsak på: Förvaltningschefens 
resurs, +1 032 tkr  - återförda medel från bland annat vakanser och ett 
överskott på ca 900 tkr för pedagogisk omsorg på obekväma tider - 
senarelagd start. 
Vakanta tjänster minskar personalkostnaderna med totalt 665 tkr. Den 
politiska verksamheten lämnar ett överskott på ca 500 tkr. Budgetmedel 
med koppling till budgetpropositioner +837 tkr, där vissa avslagits och 
andra ännu inte behandlats. Klimatväxlingsmodellen pausad, 
+150 tkr. Färre antal sökande till Lärarlyftets kompetensutveckling,
främst under våren, ger ett överskott på 780 tkr och övriga 
kompetensutvecklingsinsatser +375 tkr – kopplingar finns till vårens
pandemi. Efterkontroll barnomsorgsavgifter +234 tkr och ofördelad
budget för kapitalkostnader +487 tkr. Minskade licenskostnader och
övrigt +538 tkr.
Ökade kostnader från IT-servicedesk på cirka
1 200 tkr.
Mottagningsenhet -900 tkr.  Personalkostnader för den nya 
skolskjutsorganisationen redovisar ett underskott på 589 tkr.
Kostnaderna täcks av överskott redovisade under verksamhet särskola.
Sammantaget resultat för skolskjutsverksamheten 2022 är +514 tkr.

Kvalitetspris 2021 finns budgeterade i 2022-års 
budget.Pristagarna planerade att använda pengarna till 
en föreläsning med ansedd föredragshållare. 
Föredragshållaren hade inte möjlighet att komma 2022 
men föreläsningen är nu inplanerad under våren 2023. 
2023-års budget för kvalitetspris är intecknad för 2022-
års pristagare.

400, 407, 
412 Förskola, pedagogisk omsorg 342 538 341 498 1 040 102 102

Avvikelsen, +1040 tkr, beror i huvudsak på: Positiva resultat i 
bokslutet finns för främst asyl- och etableringsbidrag +751 tkr, ökade 
barnomsorgsintäkter+681 tkr, statsbidrag för omsorg på obekväma 
tider+ 171 tkr och vakanta tjänster +621 tkr. Den interkommunala 
verksamheten visar ett negativt netto 581 tkr medan 
bidragskostnaderna är 424 tkr lägre. Effekten av den nya 
resursfördelningsmodellen visar ett underskott på ca 900 tkr. 

Leveransen av kompletteringsbeställningen av 
arbetskläder till förskolans personal försenad. 2023-års 
anslag för arbetkläder är avsatt till 
fritidshemsverksamhetens personal.

ÖVER/UNDERSKOTT 2023
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AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022 Barn- och utbildningsnämnden

Vht Text Driftredovisning 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

ÖVER/UNDERSKOTT 2023

425 
(A:616*), 
435, 440

Grundskola, F-klass och Fritidshem 704 449 704 420 29 0 0

Avvikelsen, +29 tkr, beror i huvudsak på: 
Asylbidrag- och etableringsbidrag +1 163 tkr, netto för interkommunal 
ersättning +1 600 tkr, bidrag till fristående huvudmän -3 200 tkr, 
ersättning till specialskolor -760 tkr, SIS-placeringar +293 tkr, 
skolskjutsverksamheten -300 tkr, fritidshemsavgifter +400 tkr och 
minskade personalkostnader främst vakanta tjänster, +1 200 tkr.
I rektorsområdena finns överskott för F-klass och omfattande 
individuellt stöd. Fritidsverksamheten liksom övriga verksamheter inom 
grundskolan visar negativt resultat. Sammantaget med 
kostnadsökningar för måltidsverksamheten på 2 800 tkr ger 
grundskolans bokslut på -619 tkr.

450, 478 Gymnasieskola, KAA 248 924 246 116 2 808 0 0

Avvikelsen, +2 808 tkr, beror i huvudsak på:
Överskott på 912 tkr för den interkommunala verksamheten och bidrag 
till fristående huvudmän dels ett underskott för undervisningskostnader 
för SIS-placerade elever (Statens institutionsstyrelse) på 713 tkr. Färre 
elever än budgeterat hos fristående huvudmän och i andra kommuner, 
men också färre elever från andra kommer ger resultatet för den 
interkommunala verksamheten och bidrag till fristående huvudmän. 
Ökade kostnader för skolskjuts 100 tkr. 
I gymnasieskolans verksamheter ökade personalkostnaderna dels för 
att uppnå garanterad undervisning för IM-programmet dels efter beslut 
om förändrad klassorganisation från höstterminen 2022. 
Måltidsverksamheten liksom cafeteriaverksamheten visar underskott där 
ökade livsmedelskostnader är en bidragande orsak. De ökade 
kostnaderna möts av kostnadsminskningar genom vakanser del av året 
och utdragna rekryteringsprocesser tillsammans med lägre kostnader 
för stödinsatser, ökade intäkter för asyl och etableringsbidrag liksom för 
lärarassistenter och därtill positiv effekt av tilldelning ur Skolmiljarden. 
Bokslut för gymnasiets verskamheter +2 116 tkr därtll IM 
Norrängsskolans resultat +618 tkr, minskade personalkostnader.

425 
(A:618*), 
443, 453, 
463, 815

Särskola 51 438 46 924 4 514 0 0

Avvikelsen, +4 514 tkr, beror i huvudsak på: 
Sammantaget resultat för färre elever på elevboendet -482 tkr, lägre 
personalkostnader främst på grund av vakanser +948 tkr, positivt netto 
på den interkommunala verksamheten
+1 804 tkr, och positiv effekt av tilldelning ur Skolmiljarden +600 tkr.
Därtill lägre fördelade kostnader för skolskjuts 1 548 tkr.

330 Kulturskola 11 597 10 920 677 0 0

Avvikelsen, +677 tkr, beror i huvudsak på: Minskade 
personalkostnader genom att vissa tjänster varit vakanta främst på 
grund av minskat elevantal med koppling till pandemin. 

TOTALT 1 473 949 1 462 084 11 865 117 117
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AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022 Socialnämnden

Ansvar Text Driftredovisning 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

750
Socialchef, stab, ekonomienhet, 
systemansvarig

32 671 30 740 1 931 0 0

Överskott på grund av vakant juristtjänst i ett par månader, vakant 
kommunikatör under våren samt tjänstledigheter och 
föräldraledigheter på ekonomi. Det finns även överskott på 
budgeten för gemensamma verksamhetskostnader med anledning 
av fortsatt pandemi under våren (+250 tkr) och överskott på 
budget för föreningsbidrag  (+ 450 tkr). Budgeten för IT-kostnader 
visar underskott med -200 tkr med anledning av ökade priser för IT-
system och IT-utrustning. 

752 Vo Barn och Unga 100 347 107 508 -7 161 0 0

Placeringsbudgeten för HVB-placeringar visar underskott med cirka -
3  mnkr. Kostnaderna har minskat med cirka 3 mnkr jämfört med 
2021, ett resultat av satsning på hemmaplanslösningar genom 
omplacering till eget HVB samt satsning på ett intensivt 
öppenvårdsteam. Budgeten för familjehemsplaceringar visar 
underskott med cirka -6,2 mnkr. Orsakerna till underskottet är 
höga kostnader för konsulentstödda familjehem samt ett ökat 
inflöde under hösten 2022 som medfört att fler barn och unga 
placerats i familjehem. Verksamheten arbetar aktivt med att 
rekrytera fler egna familjehem samt omförhandlar avtal från 
konsulentstödda till egna familjehem. Personalbudgeten visar 
överskott med +2,4 mnkr, främst på grund av personalomsättning 
under våren och till viss del på grund av sjukskrivningar och 
tjänstledigheter/föräldraledigheter.

755 Vo Mottag, stöd och prevention 26 482 25 631 851 0 0 Överskottet pga vakanser fördelat över hela verksamhetsområdet, 
samt sjukskrivningar i mottagningsenheten.

757 Vo Vuxna 30 992 26 545 4 447 372 0

Överskott på grund av sjukskrivningar i vuxens stab (+600 tkr) 
samt vakanser under våren och en del sjukfrånvaro inom 
behandlingsenheten (+ 900 tkr). placeringsbudgeten visar 
överskott på cirka + 2,4 mnkr, verksamheten har använt sig av 
Familjebasens stödboendeteam för placering på stödboendet samt 
lyckats avsluta en del placeringar, vilket resulterat i färre externa 
missbruksplaceringar samt familjefridsplaceringar.

Förvaltningen önskar att resultatet om +372 tkr för 2022, 
förs över till 2023 med  motivering att förvaltningen inte 
fått någon kompensation för pris- och volymökningar samt 
omvärldsförändringar som har en ekonomisk påverkan på 
verksamheterna, såsom förändrade rekommendationer 
från SKR kring arvode och omkostnad till familjehem. 
Förvaltningen vill budgetera upp verksamheten för våld i 
nära relationer då förvaltningen tvingats till stora 
besparingar för att kunna få budgeten i balans 2023, vilket 
även inkluderar stora besparingar inom verksamhet våld i 
nära relationer. Genom att budgetera upp denna 
verksamheten minskar vi risken för avvikelser mot budget 
2023. 

Kommunstyelsen föreslår att inte överföra 372 tkr till 
2023 med motivering att överskott överförs inte till 
efterföljande års driftbudget för att kompensera 
pris- och volymökningar.

759 Socialnämnd 1 849 1 545 304 0 0

Lägre arvodeskostnader än budget. Budgeten har inte ändrats trots 
att utfallet under 2021 var lägre än budget. Denna post styrs även 
av hur många som söker ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
åldern på de som sitter i nämnden. För de över 65 år minskar 
arbetsgivaravgiften från 31,42 procent till 10,21 procent.

TOTALT 192 341 191 969 372 372 0

ÖVER/UNDERSKOTT 2023
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AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022 Omsorgsnämnden

Ansvar Text Driftredovisning 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

772 Verksamhetsområde Ordinärt 
boende 213 259 205 353 7 906 0 0

Minskade driftskostnader, färre utförda hemtjänsttimmar samt 
tillskott av statsbidrag har bidragit till en positiv avvikelse.

771 Verksamhetsområde Särskilt 
boende

294 242 281 732 12 510 0 0

Verksamheten har under året erhållit ersättning för stöd i anställning 
med 0,1 mnkr från Arbetsförmedlingen. Statsbidragen har används 
flitigt för att finansiera flertalet deltidstjänster som bland annat 
arkiverare och samordnare 2,8 mnkr. Statsbidraget har finansierat 
äldreomsorgslyftet och delade turer. Kompensation för höga 
sjuklönekostnader från Försäkringskassan med 2,9 mnkr.  Överskott 
finns från omsorgsavgifter och hyresintäkter med 1,3 mnkr då vi 
öppnat fler platser på Björksäter. Totala har intäkter ökat med 23,3 
mnkr.

Personalkostnaderna visar underskott med totalt -6 mnkr det visar 
att verksamheten har haft en högre bemanning jämfört med budget. 
Verksamheten har vid årets början haft hög sjukfrånvaro samt ökade 
kostnader inför att bemanna sommaren. I samband med att fler 
platser öppnats upp på Björksäter har lönekostnaderna ökat med ca -
1,3 mnkr. 

Driftskostnader är till största delen hänförliga till 
förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial i övrigt är det inga 
kostnader som sticker ut. Det totala underskottet för driftbudget är -
4,7 mnkr för året. I samband med att fler platser öppnats på 
Björksäter har driftkostnaderna ökat med -1,2 mnkr för det fjärde 
kvartalet 

774
Verksamhetsområde Resurs (kost, 
korttidsboende, rehab, hjälpmedel, 
sjuksköterskor, dagverksamhet)

143 954 158 662 -14 708 0 0

Resurs arbetar ständigt med att rekrytera nya SSK till organisationen 
då 11 st SSK saknas i organisationen. Inköp av inhyrd personal SSK 
för hela 2022 uppgår till 26,5 mnkr. Överskott av personalkostnader 
inom SSK organisationen uppgick till 4,5 mnkr. Flertal 
tjänster/deltidstjänster  har finansierats med statsbidrag. Totalt 
statsbidrag uppgår till 4,3 mnkr. 

Rehabenheten har under året saknat ett flertal arbets-
/fysieterapeuter och behovet har funnits för att köpa in inhyrd 
personal vilket dock inte har bidragit till en kostnadsökning då 
överskottet från personalkostnaden har varit större. Det har under 
året sparats in på tjänster som inte har rekryterats pga. 
långtidssjukskrivning. Rehabenheten redovisar ett överskott på 2,2 
mnkr. 

Hjälpmedelsverksamheten har under detta år haft ett flertal tyngre 
ärenden där behovet för att köpa in dyrare hjälpmedel har funnits 
vilket har medfört att de visat ett underskott på -0,6 mnkr. 

Korttidsverksamheten har haft en hel del sjukskrivningar under året 
och samtidigt som driften har ökat då kosten och kostnaden för 
inventarier är den kostnaden som utmärker sig. Statsbidrag som har 
finansierat del av tjänster gör att korttidsboendet visar ett överskott 
på +0,3 mnkr. 

ÖVER/UNDERSKOTT 2023
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AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022 Omsorgsnämnden

Ansvar Text Driftredovisning 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

ÖVER/UNDERSKOTT 2023

773
Verksamhetsområde FSS 
(Funktionsnedsättning, Stöd och 
Service)

326 934 324 918 2 016 0 0

Inom kontaktperson/ledsagning, avlösning, öppen verksamhet och 
övriga insatser redovisar ett överskott med 3,7 mnkr till följd av 
lägre verkställd volym på grund av covid, avslutade ärenden och 
särskilt på grund av svårighet att rekrytera kontaktpersonal.

Personlig assistans överskott 1,6 mnkr. Avslutade ärenden och 
omklassificering från LSS till SFB har skett. 

Boende barn har ett överskott på 1,6 mnkr. Behovet av personal 
visade sig vara lägre än när budget beräknades.  Boende Sol visar 
ett överskott på 0,4 mnkr, renoveringskostnader blev lägre än 
beräknat och behovet av personal lägre än budgeterad på grund av 
låg beläggning. Boendestöd och fritidsverksamhet har gett överskott 
1,2 mnkr, statsbidrag som finansierat tjänst och lägre 
personalkostnader är förklaring till överskottet. Korttidstillsyn och 
kortidsvistelse redovisar ett överskott 0,1 mnkr till följd av erhålls 
intäkter från andra kommuner. Stödfamilj visar överskott 0,1 mnkr, 
lägre personalkostnader än budget. 

Intäkter från Migrationsverket visar överskott 0, 4 mnkr, intäkter var 
ej periodiserade på grund av osäkerhet. 

Övergripande verksamhet redovisar ett underskott på 1,4 mnkr. 
Högre personalkostnader och driftkostnader är förklaringar. 

Inom gruppbostad är underskott 3, 4 mnkr som förklaras av hot, 
våldssituation och vårdtyngd som innebär utökning av personal och 
bevakningsskydd. Serviceboende och boende vuxna socialpsykiatri är 
underskott på 0,8 mnkr till följ av vårdtyngd. Inom daglig 
verksamhet visar ett underskott med 1,5 mnkr till följd av prisökning 
per km för resor till deltagande till och från sin dagliga verksamhet.

779 Myndighetsenheten 104 154 106 488 -2 334 0 0

En negativ avvikelse på -4,3 mmkr avseende köpta platser. Under 
året har det framför allt köpts in fler SÄBO platser, och Boende LSS 
än vad som budgeterats. Efterfrågan minskade successivt för kortid 
som till slutet av året hade färre köpta platser än budgeterat, 
detsamma gäller boende SOL. 

Personalkostnader visar en positiv avvikelse på +2 mnkr som framför 
allt beror på vakanta tjänster som inte tillsatts under året. Det har 
även förekommit en del frånvaro så som föräldraledighet, övrig 
frånvaro och sjukfrånvaro löpande under året. 

7700, 
7701, 
777,778

Administration och gemensamma 
kostnader

57 845 53 891 3 955 0 0

En positiv avvikelse på 4 mnkr som till största del beror på 
utnyttjade statsbidrag för personalkostnader och diverse 
driftkostnader i form av utbildning, utbildningsmaterial och digitala 
tjänster. 

TOTALT 1 140 388 1 131 044 9 344 0 0
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AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Vht Text Driftredovisning 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

10080 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 1 340 1 328 12 0 0

Lägre kostnader för mötesarvorden på grund av 
inställda nämndssammanträden under året genererar 
överskott som dock reduceras till viss del på grund av 
fördyrade interna IT-kostnader.

99981-
99982

MSF Ledning och 
verksamhetsstöd/OH

1 882 3 685 -1 803 0 0
Underskottet inom verksamheten för stab beror på ett 
avtal om avgångsvederlag upprättats med en 
medarbetare motsvarande 1,8 mnkr.

21581-
21584

Stadsbyggnad- och 
samhällsplanering 

18 123 17 762 361 161 161

Överskottet inom planavdelningen uppgår till ca 310 
tkr beror främst på att intäkterna föll bättre ut än vad 
som prognostiserades under året men också på grund 
av glapp i återbesättning av tjänster samt att ÖP 
aldrig trycktes. 

Byggavdelningens intäkter nådde ej upp till budget 
vilket resulterade i ett underskott på -715 tkr. I 
huvudsak kan underskottet förklaras av lågkonjunktur 
och höga byggkostnader. Ärendetypen förändrades 
också under hösten från bygglovsärenden till anmälan 
om eldstäder. Dessa ärenden genererar lägre intäkter 
jämfört med bygglovsärendena enligt gällande taxa 
trots att arbetsinsatsen kan jämställas med övriga 
enklare bygglovsärenden.

Mät/GIS avdelningens överskott på 840 tkr beror på 
delvis lägre OH-kostnader än budgeterat men också 
på lägre personalkostnader och program- och 
licensavgifter. Försäljning av fordon genererade 
dessutom en vinst på över 180 tkr. 

Lantmäteriets underskott på cirka 70 tkr kan främst 
förklaras av lägre intäkter än budgeterat.

161 tkr finns kvar av de totalt 450 tkr anslagna 
medlen för ÖP-projektet. Projektet har fördröjts 
med anledning av att politiken valde att invänta ny 
mandatperiod. Förvaltningen önskar därför att de 
161 tkr som inte nyttjas flyttas över till 2023. 

26181-
26182, 
26382-
26384

Miljö- och hälsoskydd 9 862 10 132 -270 0 0

Under året har det varit förhållandevis hög 
personalomsättning vilket inneburit att en del tillsyn, 
och därmed intäkter för det, uteblivit. Underskottet 
kan också förklaras av den problematik som funnits 
kring kravhanteringen vilket medfört att uppbokning 
av osäkra fordringar blivit hög. 

22581 Energirådgivning 51 -5 56 0 0

TOTALT 31 258 32 901 -1 643 161 161

ÖVER/UNDERSKOTT 2023
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Specifikation till finansförvaltningen

tkr

2023
BB förslag 
Ö/U-2023 Avvik

Egna skatteintäkter 2 480 914 2 473 219 -7 695
Kommunalekonomisk utjämning 1 018 056 1 035 868 17 812
Egna skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning 3 498 970 3 509 086 10 116

Kommunal fastighetsavgift 127 437 125 241 -2 196

Skuldförändring inklusive löneskatt 3 593 500 -3 092
Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt -71 232 -69 111 2 121
Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt -162 347 -159 884 2 463
Försäkringspremie inklusive löneskatt -114 806 -121 861 -7 055
Förvaltningsavgifter KPA -300 -300 0
Avtalspension (kommunalt avtal) 189 730 189 519 -212
Löneskatt (kommunalt avtal) 43 450 44 004 554
Pensioner -111 912 -117 133 -5 221

Avkastning pensionsmedel 25 000 25 000 0
Ränta på likvida medel 150 150 0
Övriga finansiella intäkter 200 200 0
Borgensavgifter från bolagen 15 900 15 900 0
Överskottsutdelning från Kommuninvest 600 600 0
Utdelning från Hässlehem AB 4 000 4 000 0
Aktieutdelning från HIBAB 0 0 0
Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB 8 000 8 000 0
Finansiella intäkter 53 850 53 850 0

Ränta på lån -30 923 -37 489 -6 566
Övriga finansiella kostnader -222 -222 0
Ränta på skuldförändring (avsättning) inkl löneskatt -11 678 -10 248 1 430
Förvaltararvode -3 000 -3 000 0
Finansiella kostnader -45 823 -50 959 -5 136

Internränta 29 300 29 300 0
Oförutsett (KS 3 000 och KF 500) -3 500 -3 500 0
Över- och underskottshantering -2 000 0 2 000
Ersättning från Hässleholm Miljö AB 139 139 0
Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i samband 
med investeringar -115 800 -114 808 992
Exploateringsprojekt (gatukostnadersättning och 
reavinster/reaförluster), Kyrkskolan 2022 21 946 21 946 0
Effektivisera fastighetsbeståndet 4 000 4 000 0
Bidrag från Sparbanksstiftelsen (Furutorpshallen) 6 000 6 000 0
Energieffektivisering i lokaler 4 500 4 500 0
Sem-, övertid-, ferie- och uppehållslöneskuld -2 000 -2 000 0
Kostnadsökningar 2021 -1 556 -1 556 0
Kostnadsökningar 2022 -58 016 -58 016 0
Övriga kostnader och intäkter -116 988 -113 996 2 992

Summa finansförvaltning 3 405 534 3 406 090 555
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INVESTERINGSSAMMANDRAG - ÖVER- / UNDERSKOTTSHANTERING 2023

Nämnd/Förvaltning Budget Redov. Avvik Förvaltn. KS Nämnd/Förvaltning KF-budget Ny budget
2022 2022 förslag förslag 2023 2023

KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN
Kommunledningsförvaltningen 38 567 28 604 9 963 5 613 5 613 Kommunledningsförvaltningen 47 650 53 263
TEKNISKA NÄMNDEN 546 581 325 302 221 279 180 294 165 231 TEKNISKA NÄMNDEN 147 645 312 876
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 339 311 28 0 0 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 400 400
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1 980 1 652 328 143 143 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 9 755 9 898
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 22 407 15 044 7 363 7 283 7 283 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 11 150 18 433
SOCIALNÄMNDEN 500 471 29 0 0 SOCIALNÄMNDEN 600 600
OMSORGSNÄMNDEN 6 800 4 912 1 888 692 692 OMSORGSNÄMNDEN 2 035 2 727
MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 400 514 -114 0 0 MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 200 200
TOTALT 617 574 376 810 240 764 194 025 178 962 219 435 398 397

Investeringsinkomster som är skuldbokförda och som bidragit till finansiering av investeringsutgifter

Investeringsbidrag för aktivering -30 011
Förutbetalda offentliga investeringsbidrag (aktiverade) -1 229

-31 240

Nettoinvesteringar 2022 345 571
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AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022 Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltning

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 ÖVER/UNDERSKOTT 2023 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S        KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter Inkomster
(-)

Netto FÖRSLAG FÖRSLAG

IV20104 OFÖRUTSEDDA INVESTERINGAR 1 1 110 0 0 1 110 0 0
Beslutade investeringar från kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda investeringar uppgår till 8,9 mnkr 
vilket innebär ett överskott på 1,1 mnkr.

IP100583 VERKSAMHETSSYSTEM 
ÖVERFÖRMYNDAREN 1 150 0 0 150 0 0 Inköpet har gjorts på driftbudgeten.

IV100521 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM 1 1 500 1 064 1 064 436 436 436

Projektet omfattar utveckling av ny webbplats 
(hassleholm.se), utveckling av portalwebbplatser 
under hassleholm.se för tidigare fristående 
webbplatser och en e-tjänst för felanmälan. Delar av 
projektet har inte kunnat genomföras under 2022.

Projektet omfattar utveckling av ny webbplats, 
hassleholm.se, utveckling av portalwebbplatser under 
hassleholm.se för tidigare fristående webbplatser och 
en e-tjänst för felanmälan. Delar av projektet har inte 
kunnat genomföras under 2022 på grund av att 
verksamheterna inte hunnit fokusera på alla delar i 
projektet. Under 2022 har utveckling och lansering av 
en ny webbplats genomförts. Det återstående arbetet, 
som beräknas bli klart under första halvåret 2023, 
omfattar utveckling av mallar med egen grafisk profil, 
flytt av fristående webbplatser till hassleholm.se samt 
utveckling av e-tjänst för felanmälan. Det kvarstående 
budgetbeloppet på 436 tkr önskar förvaltningen få 
överfört till år 2023.

IP43905 ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM 1 167 0 0 167 0 0 En större upphandling av ärendesystem planeras inför 
2024.

IP20101 OSPECIFICERAT IT 1 602 0 0 602 0 0

Överskottet på projekt Ospecificerat IT avser inköp av 
kylanläggning som redovisas i sin helhet på projekt 
IV100566. IT-avdelningen håller investeringsbudgeten 
och visar totalt sett ett mindre överskott på 0,2 mnkr.

IP44905 FASTIGHETSNÄT 1 600 736 736 -136 0 0
IP45908 SWITCHAR 1 1 000 936 936 64 0 0
IP45909 SERVER OCH LAGRING 1 1 000 488 488 512 0 0
IP45915 ACCESSPUNKTER 1 3 000 2 989 2 989 11 0 0
IP100529 IT-UTRUSTNING BJÖRKSÄTER 1 300 300 300 0 0 0
IP47901 KLIENTARBETSPLATS 2 9 258 9 247 9 247 11 0 0
IP49606 CHROMEBOOKS I SKOLAN 2 5 260 5 269 5 269 -9 0 0
IP49607 IPADS I SKOLAN 2 2 220 2 220 2 220 0 0 0
IV100566 KYLANLÄGGNING 1 600 1 424 1 424 -824 0 0

IV88652 SÄKERHETSÅTGÄRDER 1 1 800 883 883 917 0 0
På grund av pandemirestriktioner och komponentbrist 
har inte projekten kunnat utföras i den planerade 
takten. 

IV100555 SÄKERHETSÅTGÄRDER 
RESERVKRAFTVERK

1 400 191 191 209 0 0

Kommunen fick efter halvårsskiftet ett utökat 
statsbidrag för åtgärder inom krisberedskap och civilt 
försvar. Dessa medel användes till planerad 
investering i mobilt reservkraftverk och medför att 
denna investeringspost inte belastas med den 
kostnaden. Under hösten togs även beslut om att 
investera i planerat reservkraftverk på äldreboenden 
som ägs av Hässlehem AB. Denna kostnad kommer att 
läggas på hyreskostnaden och belastar därför inte 
denna investeringspost. 

Ansl.
typ
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AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022 Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltning

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 ÖVER/UNDERSKOTT 2023 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter Inkomster
(-)

Netto FÖRSLAG FÖRSLAG

Ansl.
typ

IP88659 SÄKERHETSÅTGÄRDER I SKOLOR 1 2 400 834 834 1 566 0 0 På grund av pandemirestriktioner och komponentbrist 
har inte projekten kunnat utföras i den planerade 
takten. 

IV100557 CENTRALARKIV GARNISONEN 1 1 700 0 0 1 700 1 700 1 700
Projektet är försenat. Investeringen avser hyllsystem, 
säkerhet IT (fiberuttag o liknande) vilket blir aktuellt 
när projektering är klart.

Projektet har försenats och 
kommunledningsförvaltningen föreslår därmed att 
budgeten överföras i sin helhet till år 2023.

IP85664 INDIVIDANPASSAT BRANDSKYDD 1 200 199 199 1 0 0

IP85662 SKOGSBRAND 1 300 300 300 0 0 0

IP85663 TUNG RÄDDNING 1 200 202 202 -2 0 0

IP88653 FORDON 1 1 400 1 240 1 240 160 159 159
På grund av försenade leveranser fick kommunen 
fakturan 2023. Avser samma ärende som 
kommentarerna och beslut nedan för projekt IP88653.

Avser samma ärende som kommentarerna och beslut 
nedan för projekt IP88653.

IP85654 FORDON NY 2010 1 3 400 82 82 3 318 3 318 3 318

Upphandling av fordon är för tillfället besvärligare än 
vanligt och har långa ledtider. Detta grundar sig 
främst i att kommunen har haft ett ärende i 
förvaltningsrätten gällande upphandling av släckbil 
2021. Med anledning därav beslutade 
kommunfullmäktige den 28 mars 2022 i samband med 
över- och underskottshanteringen att 
kommunledningsförvaltningen fick föra över ett 
investeringsbelopp på 4,8 miljoner kronor till år 2022 
avseende räddningsfordon. Den 7 sept 2022 fick 
kommunen besked från förvaltningsrätten att dom 
avslog överklagan. Beslutet överklagades inte. 
Fordonet är beställt. Det innebär att en släckbil 
tidigast kan levereras till Hässleholms kommun under 
hösten 2023. 

forts. förklaring avvikelse. Med anledning av 
rättsprocessen av släckbil tidigarelade 
räddningstjänsten inköpet av tankbilsflak, båt och jeep 
till en kostnad om 1,4 mnkr, vilket ursprungligen 
skulle ske 2023. Kommunstyrelsen beslutade den 31 
aug, § 119, att 3,4 miljoner kronor av de 4,8 mnkr 
avsedda för släckbil ska flyttas över i samband med 
över- och underskottshantering för år 2023 samt att 
räddningstjänsten fick tidigarelägga inköpet av 
tankbilsflak, båt och jeep till år 2022.

TOTALT 38 567 28 604 0 28 604 9 963 5 613 5 613
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AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022 Tekniska nämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 ÖVER/UNDERSKOTT 2023 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter Inkomster
(-)

Netto FÖRSLAG FÖRSLAG

A 203 TN - GATA, PARK o FORDON

IP100322 FORDONS- OCH MASKINFÖRNYELSE 
2022 2 8 381 1 284 1 284 7 097 250 250

I maskin- och fordonsplanen för tilldelad budget 
inkluderades även fordon som idag ska leasas, 
motsvarande 1 550 tkr. Vidare har man sett över 
maskinplanen och dragit slutsatsen att återstående 
inplanerade inköp, motsvarande ca 5 300 tkr, har 
skjutits upp eller omprioriterats i förhållande till 
maskinplanen.

Arbetsmaskiner som finns med i planen för 2022 är 
beställd men försenad leverans. Därav önskas att del av 
överskottet på 250 tkr föras över till budgeten 2023.

IV100355 STÄLLPLATSER FÖR HUSBILAR VID 
HÄSSLEHOLMSGÅRDEN 1 645 121 121 524 524 524

Utredningen är fortfarande igång då man överklagade 
lokalisering vid Hässleholmsgården. Vidare diskusioner 
förs i närtid och ett färdigställande beräknas ske under 
2023. 

Projektet förväntas avslutas 2023. Därav önskas att 
överskottet på 524 tkr förs över till budgeten 2023. 

Kommunstyrelsen föreslår att inriktningen ändras 
till Ställplatser för husbilar i Hässleholm.

IV22400 ASFALTERING 2022 1 14 891 8 762 8 762 6 129 6 129 6129,251
En fakturatvist har uppstått med leverantör, fakturan 
ligger delvis obetald, av de 9,5 mnkr  är ca 7 mnkr 
betalda 2023.

En fakturatvist har uppstått med leverantör, fakturan 
ligger delvis obetald, av de 9,5 mnkr  är ca 7 mnkr 
betalda 2023. Därav önskas överskottet på 6 129 tkr 
föras över till budgeten 2023.

IV22420 GRÖN OCH TRYGG LIVSMILJÖ INKL. 
TRYGGHETSBELYSNING 1 3 346 3 346 3 346 0 0 0

IV22421 UTVECKLING PÅGATÅGSORTER/LEADER 1 3 571 3 571 3 571 0 0 0

IV22422 TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING GATA 1 1 000 1 000 1 000 0 0 0

IV22423
DUBBELRIKTA JÄRNVÄGSGATAN I 
HÄSSLEHOLM MELLAN 
TINGSHUSGATAN/ANDRA AVENYEN

1 1 600 928 928 672 0 0 Projektet blev ingen omgestaltning som var tänkt, 
istället blev det en fungerande trafiklösning. Projektet är avslutat.

IV22424 NY TRAFIKSIGNAL PÅ HOVDALAVÄGEN 
VID BRANDSTATIONEN 1 200 4 4 196 196 196 Projektering tog längre tid än beräknat med anledning 

av att rädningstjänsten  önskar en annan utformning.

Pengarna räker till ursprunglig utformning, men 
rädningstjänsten önskar en mer omfattande ombyggnad 
som kommer leda till minst den dubbla kostnaden. 
Därav önskas överskottet föras över till budgeten 2023. 
Ytterligare budgetmedel får äskas till 
budgetberedningen 2024. 

IV22430 BELYSNINGSÅTGÄRDER INKL. 
ENERGIEFFEKTIVISERING 1 17 367 5 868 5 868 11 499 11 499 11499

Entreprenader är igång men saknar kapacitet för att 
slutföra arbetet under året, projektet förväntas avlutas 
hösten 2023.

Entreprenader är igång men saknar kapacitet för att 
slutföra arbetet under året, projektet förväntas avlutas 
hösten 2023. Överskottet på 11 499 tkr önskas 
överföras till budgeten 2023.

IV22431 FASADBELYSNING OCH UTSMYCKNING 1 300 5 5 295 295 295 Projektet påbörjades senare än förväntad. Handlingar finns framme och kommer genomföras 2023. 
Överskottet på 295 tkr önskas överföras till 2023.

IV22440 PARKINVESTERINGSPROGRAM 1 932 809 809 123 123 123 Försenad leverans av växter. Försenad leverans av växter. Därav önskas överskottet 
på 123 tkr föras över till budgeten 2023.

IV22450 LEKPLATSFÖRNYELSE 1 1 178 1 154 1 154 24 24 24 Försenad leverans av en beställning. Försenad leverans av en beställning. Därav önskas 
överskottet på 24 tkr föras över till budgeten 2023.

IV27405 DEL AV HELSINGBORGSVÄGEN 1 125 125 125 0 0 0

IV28408 GC VÄG VITTSJÖ 1 150 0 0 150 0 0 Större arbete än planerat, osäkert när det utförs.
Åtgärd kräver mer pengar om man ska utforma till en 
fungerande lösning. Om budget ej utökas kan projektet 
utgå.

IV45903 TÄTORTSSKYLTAR 1 29 0 0 29 0 0 Fanns inget behov av att byta tätortsskyltar under 
2022.

Där är inga fler inplanerade byten av tätortsskyltar i 
nuläget.

TOTALT GATA, PARK o FORDON 53 715 26 978 0 26 978 26 737 19 040 19 040

Ansl.
typ
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A 204 TN - FASTIGHET

IV100357 FASTIGHETSINVENTARIER OCH 
KÖKSUTRUSTNING 1 2 261 1 728 1 728 533 533 533 Komponentbrist med längre leveranstid än beräknat 

på aggregatet.

Beställning är gjord och arbetet med myndighetskrav 
kommer att genomföras 2023 för att kunna bedriva 
verksamhet i lokalen. Därav önskas överskottet på 533 
tkr föras över till budgeten 2023.

IV100358 SPINKLERS SAMT LÅS- OCH 
PASSERSYSTEM KULTURHUSET 1 5 292 2 645 2 645 2 647 300 300

Den befintliga sprinklercentralen var 
överdimensionerad, dvs den hade tillräcklig kapacitet 
för att lägga till en till våning (parkeringsgaraget) utan 
att investera i centralen. Projektet bestod därför 
enbart av att anlägga ett sprinklersystem i garaget 
med tillhörande elarbeten, därav överskott i projektet. 

Inprogrammering och slutfakturering, motsvarande 300 
tkr återstår. Därav önskas att del av överskottet på 300 
tkr överförs till budgeten 2023.

IV100359 SMÄRRE LOKALFÖRÄNDRINGAR 1 1 000 765 765 235 235 235
Nytt omklädningsrum på Hästveda brandstation har 
skjutits upp till 2023, enbart projektering som hunnits 
genomföras under 2022.

Projektet är påbörjat. Behovet som räddningstjänsten 
har är att kunna erbjuda omklädningsmöjligheter för 
både herr och dam. Därav önskas överskottet på 235 tkr 
överföras till budgeten 2023.

IV100360 ENERGI- OCH 
MILJÖBESPARINGSPROJEKT 1 4 766 3 756 3 756 1 010 1 010 1 010 Komponentbrist råder därav får ett av de inplanerade 

projektet senareläggas.

Pågående efterarbeten på Verums skola kommer ske 
under 2023. Överskottet på 1 010 tkr önskas överföras 
till budgeten 2023.

IV100361 SOLENERGI 1 5 943 3 228 3 228 2 715 2 715 2 715 Komponentbrist råder med längre leveranstider som 
följd vilket leder till längre entreprenadtider.

Pågående entreprenader på Jacobsskolan, Röinge 
förskola och Söderparkskolan. Därav önskas överskottet 
på 2 715 tkr överföras till budgeten 2023.

IV100362
MYDIGHETSKRAV (ARBETSMILJÖ, 
ELSÄKERHET OCH 
TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING)

1 1 700 297 297 1 403 1 403 1 403

Fakturan för projekt Myndighetskrav räddningstjänsten 
(IV100701), motsvarande 1,1 mnkr, är betald men 
hamnade på period 202301. Resterande 300 tkr avser 
budget för projekt Brandåtgärd och underhåll 
(IV100700). 

För att kunna färdigställa påbörjade brandåtgärer samt 
betala fakturan för myndighetskrav på räddningstänsten 
behöver överskottet på 1 403 tkr överföras till budget 
2023.

IV100364
1 REINVESTERING I FASTIGHETER INKL. 
FELAVHJÄLPANDE OCH OVK-ÅTGÄRDER

1 82 014 72 936 72 936 9 078 9 078 9 078

450 tkr av överskottet ska täcka underskottet på 
projekt Fyrklövern brand (IV69404). 8,6 mnkr av 
överskottet är avsedda till projekten som presenteras 
på nästa sida. Av de 8,6 mnkr behövs 5 mnkr till 
projekt Markan (IV49650) eftersom inkomna anbud låg 
betydligt högre än budget. Förseningen beror pga 
avsaknad av ramavtal inom bygg pga juridisk tvist.

Del av budgeten behövs till projekt Markan (IV49650) 
som är påbörjat och färdigställs under 2023 (5 mnkr).  
450 tkr behövs för att täcka underskottet på projekt 
Fyrklövern brand. Resterande överskott behövs till 
projekten som presenteras längre ned på sidan. Men 
anledning av detta önskas 9 078 tkr överföras till budget 
2023.

IV100365 GRÖN OCH TRYGG LIVSMILJÖ, 
FASTIGHET 1 1 223 751 751 472 472 472

I ett av projekten har entreprenören utfört arbete utan 
att meddela kommunen som beställare, vilket de inte 
har rätt att göra, därav håller vi fakturan tills tvisten är 
utredd. Överenskommelsen var 472 tkr, entreprenören 
har fakturerat ca 800 tkr. 

Överskottet önskas överföras till budget 2023 med 
anledning av den uppkomna tvisten.

IV100558 INSTALLATION AV DUSCHVÄGGAR 1 625 170 170 455 455 455
Inventeringar är genomförda där en del idrottshallar 
inte är lämpliga att montera duschväggar på vilket 
gjort att projektet har dragit ut på tiden. 

Budgeten som tilldelats TN har inte kostnadsbedömts av 
TF och alla idrottshallar har olika förutsättningar vilket 
gör att TF inte vill avskriva budgeten.  Därav önskas 
överskottet på 455 tkr överföras till 2023 då vi inte vet 
vad kostnaderna landar på. Under 2023 kommer 
förvaltningen ha hunnit gå igenom alla idrottshallarna.  

IV100562 JACOBSSKOLAN - OMBYGGNAD AMF:s 
LOKALER 1 600 379 379 221 221 221 Projekten kan inte genomföras när verksamheten är i 

lokalerna och behöver skjutas till 2023.

Projekten kan inte genomföras när verksamheten är i 
lokalerna och behöver skjutas till 2023. Därav önskas 
överskottet på 221 tkr överföras till budgeten 2023.

IV100581 ANPASSNING NYTT BOENDE 
(Björksäter) 1 2 400 452 452 1 948 1 948 1 948

Avvaktat beslut gällande kyla i byggnaden samt att 
vissa planerade anpassningar kräver vidare utredning 
av verksamheten. 

För att kunna färdigställa samtliga anpassningar önskas 
budgetmedel överföras till 2023.
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IV100753 KONTAKTCENTER RECEPTION 1 450 411 411 39 0 0

IV69404 FYRKLÖVERN BRAND 1 -450 0 0 -450 -450 -450 Underskottet ryms inom överskottet för projekt 
Reinvestering fastigheter (IV100364).

Kostnader motsvarande 450 tkr kommer att föras om till 
Reinvesteringsprojektet efter slutfakturering. Ett 
underskott på 450 tkr föreslås föras över till 2022.

IV69455 LEGIONELLA 1 389 338 338 51 51 51 Kapacitetsbrist hos ramavtalsentreprenör föranleder 
förskjutning i tidsplaneringen.

Kapacitetsbrist hos ramavtalsentreprenör har inneburit 
en förskjutning i tidsplaneringen vilket innebär att 
överskottet på 51 tkr önskas överföras till budgeten 
2023.

TOTALT FASTIGHET 108 213 87 857 0 87 857 20 356 17 971 17 971

1 Reinvesteringsprojekt som föreslås genomföras med bugetmedel från 2022

31

Budget Redovisat Prog nos 

Projekt Namn ·örvaltar 
2022 2022 

Återstår 
2022 

+ över- Uppdaterad över-

R R r;- /Underskr,; 18/01.20~· -.~ r-;- /Underskr: 

; Huvudprojekt m ed underprojekt 

' IV1003&4 Reinvestering i fast igheter inkl. felavhjä lpande re investeri 82 014 000 10 937 743 71 076 257 
I Nicole Persson 

IV100575 VINSLÖVS BRANDST ATION INVÄNDIGT UNDERHÅLL NP 300000 1 226632 73368 733681] 
' 

IV100641 SÖSOALA IDROTTSHALL ETAPP 2 NP 50000 50000 50000 

) IV100674 T yrs ho,.. fuktskada NP 500000 223203 276 797 276797 
IV100690 BRANDÅTGÄRDER SAMT UNDERHÅLL MARKAN NP 8000000 3 000 455 4999545 4 999545 

' I Per-Anders Isaksson 

' IV100694 GRÖNÄNSKOLAN- BYTE AV LINOLEUMGOLV PAI 400000 400000 400000 

IV100459 

' 
HÄSTVEDA HANTVERKSGÅRD RENOVERING KÄLLARE PAI 2200000 2026193 173807 173807 

IV100722 LinnE'skolan omgestal tning samt renovering befintlig 
PAI 400000 85205 314 785 314 785 ; toalen 

; IV100723 brandcentr al Vedhyggeskolan Tyr inge nyinstallation PAI 150000 150000 150000 

IV100724 T akpapp Nonängskolan ByA + ByG PAI 307000 307000 307000 

IV100746 Norrängskolan By N itgärder i avlopp, dagvatten, brunnar 
PAI 108000 108000 108000 

' samt iterställning 

' IV100747 Vittsjö skola uppdatering Lekredskap PAI 300000 300000 300000 

o IV100751 Norrängskolans By B Fönster. materialinköp PAI 850000 1 765790 184210 184 210 

1 I Andrija Lucic 

2 IV100595 REINV. HÄSTVESTA SKOLA UTRY'MNINGSVÄGAR AL 700000 415 995 284 005 2840051] 3 IV100646 Läreda byggnad H Ommi31ning AL 1050000 949 374 100 626 100626 

4 IV100735 Kulvertbyte Läreda b yggnad H AL 520000 300000 220000 220000 

5 IV100754 Läreda Legionella itgärder AL 400000 400000 400000 

' 
I Kamilla Odelius 

7 IV100597 REINV. JACOBSKOLAN STORMSKADA TAK KO 2700000 26274~~ 72531 72531 1] 
8 IV100665 T4 NORRÄNGSSKOLAN BY. C- BYTE VENTILATION KO 500000 ~ll.4Z 182573 182573 

' 0 Uppbokat Re investering 19 635000 10937743 8 597 257 8 597 257 

1 



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022 Tekniska nämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 ÖVER/UNDERSKOTT 2023 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter Inkomster
(-)

Netto FÖRSLAG FÖRSLAG

Ansl.
typ

A 205 TN - BYGGPROJEKT

IV100336 RENOVERING AV SÖSDALA SIMHALL 1 8 312 2 192 2 192 6 120 0 0 Projektet är inte längre aktuellt.
Det finns inte några ekonomiska resurser i budgeten för 
2023-2025. Om projektet ska genomföras i framtiden 
får ny investeringsbudget avsättas i sin helhet.

IV100341 BRANDSTATION HÄSSLEHOLM 1 19 630 2 441 2 441 17 189 59 59

Inkommit anbud översteg beslutad 
investeringsbudget. Förnyad upphandling kommer 
därför att ske. Nya investeringsmedel till projekt 
"Lokalförändring räddningstjänstens station i 
Hässleholm" finns i Strategisk plan 2023-2025. 

För att möta kalkylen som tekniska förvaltningen tagit 
fram behöver 59 tkr föras över till år 2023.

IV100342 VITTSJÖ SKOLA OCH FÖRSKOLA 1 14 839 2 021 2 021 12 818 1 979 1 979

Projektet är framflyttat ett år och nya budgetmedel 
finns i avsatta för detta projekt under år 2024. För att 
möta kalkylen som tekniska förvaltningen tagit fram 
behövs 1 979 tkr föras över till år 2023. 

Ett överskott på 1 979 tkr behöver föras om till år 2023 
för att kunna genomföra projektet i sin helhet samt att 
påbörjade projekteringsarbeten inte ska vara förgäves.

IV100368 FURUTORPSHALLEN OM- OCH 
TILLBYGGNAD 1 14 220 4 055 4 055 10 165 10 165 10 165 Vissa arbeten har fått senareläggas pga 

komponentbrist. 

Pga komponentbrist har vissa arbeten fått senareläggas 
därav önskas överskottet på 10 165 tkr överföras till 
budgeten 2023.

IV100560 RIDHUS ÖSTERÅS 1 17 000 0 0 17 000 17 000 17 000

KF beslutade den 24 okt 2022, § 104, om projektets 
framskridande vilket innebär en utökad finansiering på 
7,6 mnkr samt att det kvarvarande budgeterade 
investeringsbeloppet för år 2022 skulle flyttas över i 
samband med över- och underskottshanteringen 2023. 

Pågående projekt. I enlighet med 
kommunfullmäktigebeslut den 24 okt 2022 önskas 
överskottet på 17 000 tkr överföras till 2023, för att 
verkställa inköp samt genomföra akuta underhålls- och 
säkerhetsarbeten exkl. tillgänglighetsåtgärder som inte 
är utredda.

IV100563 OMBYGGNATION 
HJÄLPMEDELSCENTRAL 1 11 918 0 0 11 918 0 0 Projektet har utgått, avsikten är istället är att hyra 

lokal. Projektet har utgått, avsikten är istället är att hyra lokal.

IV100564 FURUTORPSSKOLAN - KÖK OCH 
PROJEKTERING 1 6 000 0 0 6 000 0 0

Pågående lokalutredning av ombyggnad alternativt 
nybyggnad, finansieras av driftbudgetmedel för 
lokalförsörjning.

Ny investeringsbudget krävs utefter politiska 
ställningstagande i lokalfrågan.

IV42600 SAMORDNAD MÅLTIDSORGANISATION 1 45 052 2 873 2 873 42 179 42 179 42 179

Måltidsutredningen visade sig ha brister avseende 
investeringsvolymer och investeringstakt. Tekniska 
förvaltningen behöver utreda projektomfattningen och 
revidera  investeringskalkylen utifrån vad utredningen 
visar. Endast fortsatta projekteringsarbeten är igång, 
entreprenadarbeten kommer igång under 2023. 

Pågående flerårsprojekt.  Överskottet på 42 179 tkr 
önskas överföras till budgeten 2023 för att kunna 
fortsätta med projektet.

IV46602 BADHUS PÅ ÖSTERÅS 1 3 791 3 493 3 493 298 298 298 Pågående flerårsprojekt.  Överskottet på 298 tkr önskas 
överföras till budgeten 2023.

IV47605 NY BRANDSTATION SÖSDALA 1 0 2 2 -2 0 0 Projektet är avslutat.
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IV47606 HTS OMB VENT & RENOVERING 1 7 816 14 086 14 086 -6 270 0 0

Stora brister i projekteringen kommer att medföra 
ökade entreprenadkostnader och tilldelad 
investeringsbudget kommer inte att räcka. Dessutom 
tillkommer kostnader pga pandemi- och 
krigssituationen.

Projektet är försenat och kommer att avslutas först 
under februari/mars 2023. Projektbudget om 88 mnkr 
beräknas att överskridas med totalt 12,5 mnkr med 
anledning av brister i projektering, pandemi och 
pågående krigssituation vilket ger en totalprognosen 
motsvarande 100,5 mnkr. Underskottet på -6,270 mnkr 
önskas inte överföras till 2023 då det inte finns några 
ekonomiska resurser i budgeten för 2023.

IV49603 GRÖNÄNGSKOLA NY FSK+IDROT 1 70 736 57 924 57 924 12 812 12 812 12 812 Förskjutningar i vissa arbeten.

Pågående projekt. Projektbudget om 182,3 mnkr 
beräknas överskridas med 15,4 mnkr med anledning är 
pandemi- och pågående krigssituation vilket ger en 
totalprognos om 197,7 mnkr. Överskidandet understiger 
10 % av den totala projektbudgeten, vilket innebär att 
inget nytt politiskt ställningstagande behövs. 
Överskottet på 12 812 tkr önskas överföras till budgeten 
2023.

IV49604 FAMILJENS HUS 1 6 607 5 531 5 531 1 076 1 076 1 076 Förskjutningar i vissa arbeten.

Pågående projekt. Projektbudgeten om 15,8 mnkr 
beräknas överskridas med 700 tkr pga att 
indexutvecklingen är högre än prognostiserat, som ger 
en totalprognos om 16,5 mnkr. Överskidandet 
understiger 10 % av den totala projektbudgeten, vilket 
innebär att inget nytt politiskt ställningstagande behövs. 
Överskottet på 1 076 tkr önskas överföras till budgeten 
2023.

IV49605 VÄSTRA HLM FSK NYBYGGNAD 1 12 886 10 857 10 857 2 029 250 250 Projektet är avslutat, mindre omfattning av 
efterarbeten återstår.

Projektet är avslutat, mindre omfattning av efterarbeten 
återstår. Del av överskottet motsvarande 250 tkr önskas 
överföras till budgeten 2023.

IV49650 MARKAN + MPL Ljungdala (Ungdomens 
hus) 1 2 000 1 510 1 510 490 490 490 Del av entreprenadarbetena har påbörjats senare pga. 

sen ramavtalsupphandling av byggentreprenörer.
Pågående projekt. Överskottet på 490 tkr önskas 
överföras till budgeten 2023.

IV49651 BJÄRNUM SKOLA OM-TILLBYGG 1 50 205 36 313 36 313 13 892 13 892 13 892 Mängden ÄTA-arbeten har medfört tidsförskjutningar i 
planeringen.

Projektet är försenat och kommer att avslutas först 
under april/maj 2023. Projektbudgeten om 66,5 mnkr 
beräknas överskridas med 10,225 mnkr, vilket ger en 
totalprognos om 76,725 mnkr. TN Beslut 2021.08.26 
togs om godkännande av projektkostnad motsvarande 
72,835 mnkr. Därmed önskas överskottet på 13 892 tkr 
överföras till budgeten 2023. 

IV49653 TORMESTORP NYBYGG FSK 1 15 347 15 384 15 384 -37 0 0

IV49654 LINNÉSKOLAN IDROTTSHALL 1 1 630 1 535 1 535 95 0 0 Projektet är avslutat.

TOTALT BYGGPROJEKT 307 989 160 217 0 160 217 147 772 100 200 100 200
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A 206 TN - EXPLOATERING

IV100384 ESPLANADGATAN, SJUKHUSET 1 15 063 0 0 15 063 15 063 0 Projektet har avvaktat färdigställande av projekt 
Skytteliden. Oklarhet i uppdraget.

Projektet har avvaktat färdigställande av projekt 
Skytteliden. Tekniska förvaltningen behöver titta på 
kvarvarande bitar och göra en kostnadsbedömning. Det 
hinns inte med till över/underskottshanteringen. Om 
projektet ska fortlöpa önskas budgetmedel på 15 063 
tkr överföras till år 2023.

Prognosen för när sjukhusprojektet ska bli klart 
är osäker. Kommunstyrelsen föreslår att nya 
budgetmedel får äskas när projektet blir 
aktuellt.

IV100385 BOSTADSOMRÅDE PÅ BACKGATAN, 
HÄSTVEDA 1 640 0 0 640 0 0

Projektet har tidigare pausats på tjänstemannanivå i 
avvaktan på andra projekt i Hästveda. 
Budgetfullmäktige fattade beslut i dec 2022 att skjuta 
projektet på framtiden.

IV100387 FÖRVÄRV AV MAGASINET 6 1 50 42 42 8 0 0 Avslutat.

IV100582 INKÖP AV INVENTARIER TILL 
BJÖRKSÄTER 4 1 100 0 0 100 0 0 Kommunen köpte inte Björksäter, utan hyr hela 

äldreboendet istället varvid inga inköp behöver göras.

IV40503 DEL AV STOBY 26:1 & 27:1 1 98 0 0 98 98 98 Avvaktar lantmäteriförrättning.
Kvarstår kostnad för lantmäteriförrättningen som inte är 
klar ännu därav föreslås att överskott på 98 tkr flyttas 
över till 2022.

IV40801 NY REGNPARK GÄDDASTORP 1 17 875 1 856 1 856 16 019 10 250 10 250

Budgetberedningen har föreslagit att budgeten ska 
minska kraftigt och skjutas fram i tiden. Vissa mindre 
anpassningar till grannfastigheten måste göras för att 
överensstämma med detaljplanen. I övrigt pausas 
projektet i avvaktan på nytt beslut. Kan bli tal om 
utrangering/nedskrivning av merparten av 
upparbetade kostnader. 

Projektet avslutas i avvaktan på ev. ny budget senare. 
Mindre åtgärder motsvarande 0,5 mnkr måste utföras 
under 2023 vilket innebär att 500 tkr önskas överföras 
till budget 2023.

Det finns ett ärende på väg till 
kommunfullmäktige för beslut om förvärv av del 
av Tyringe 2:72 och 3:71. Finansieringen som 
föreslås är att budgetmedel på 9 750 tkr överförs 
till 2023 från detta projekt. 

Totalt önskas 10 250 tkr överföras till budget 2023.

IV40806 P-PLATSER LURSJÖN 1 383 507 507 -124 0 0 Projektet har utökats med en infartsväg till tomträtten 
som beslutades av kommunfullmäktige.

IV40807 ÅTORGET T4 1 5 514 5 427 5 427 87 87 87
Projektet är i avslutningsfas. Pågår diskussion med 
entreprenören angående ÄTA-arbeten och därför önskas 
överskottet på 87 tkr föras över till 2023.

IV46813 HÄSSLEHOLM 87:6 M FL - KYRKSKOLAN 1 2 250 0 0 2 250 2 250 2 250 Projektet har avvaktats på grund av personalbrist.
Projektet kommer att aktualiseras under år 2023 och 
därmed önskas överskottet på 2 250 tkr överföras till år 
2023.

IV47807 NORRA VANKIVA 1 1 971 138 138 1 833 1 833 1 833 Projektet har avvaktats på grund av personalbrist.
Projektet kommer att aktualiseras under år 2023 och 
därmed önskas överskottet på 1 833 tkr överföras till år 
2023.

IV47815 VINSLÖV 129:18 GATA 1 162 2 2 160 160 160 Projektet har avvaktats på grund av personalbrist.
Projektet kommer att aktualiseras under år 2023 och 
därmed önskas överskottet på 160 tkr överföras till år 
2023.

IV47821 TRÄBITEN 1 1 81 0 0 81 81 81 Projektet har avvaktat på grund av personalbrist.
Projektet kommer att aktualiseras under år 2023 och 
därmed önskas överskottet på 81 tkr överföras till år 
2023.

IV47823 INDUSTRIOMR. BJÖRKHAGAV. 1 4 636 3 3 4 633 4 633 4 633 Projektet har avvaktat på grund av personalbrist.
Projektet kommer att aktualiseras under år 2023 och 
därmed önskas överskottet på 4 633 tkr överföras till år 
2023.

IV48803 BRINOVA 1 682 0 0 682 682 682

Projektet har avvaktat på grund av personalbrist. 
Oklarhet i uppdraget där det saknades dokumentation 
i ärendet. Ny projektledare har undersökt saken och 
börjat titta på ett genomförande.

Projektet kommer att aktualiseras under år 2023 och 
därmed önskas överskottet på 682 tkr överföras till år 
2023.
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AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022 Tekniska nämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 ÖVER/UNDERSKOTT 2023 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S       KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter Inkomster
(-)

Netto FÖRSLAG FÖRSLAG

Ansl.
typ

IV48821 HÄSSLEHOLM NORD GATA 1 3 722 1 838 1 838 1 884 1 884 1 884
Förvaltningen har begärt en ny tidplan av Trafikverket 
i dialog med dem avseende trafikplatsen, vilket har 
dragit ut på tiden.

Projektet kommer att aktualiseras under år 2023 och 
därmed önskas överskottet på 1 884 tkr överföras till år 
2023.

IV49804 FANJUNKAREN,CIRKULATIONSP 1 5 937 1 1 5 936 5 936 5 936 Projektet har avvaktat på grund av personalbrist.
Projektet kommer att aktualiseras under år 2023 och 
därmed önskas överskottet på 5 936 tkr överföras till år 
2023.

IV49807 SÖSDALA DAGVATTENDAMM 1 50 6 6 45 45 45 Ska genomföras ny besiktning. Eftersom ny besiktning ska genomföras önskas 
överskottet på 45 tkr överföras till 2023.

IV49820 FORNBACKEN (SKYTTELIDEN) 1 -4 330 29 099 29 099 -33 429 0 0

Kommunen har erhållit finansiering från Region Skåne 
på 26 458 tkr. Bidraget har skuldbokförts som ett 
investeringsbidrag och kommer att upplösas i takt med 
att kapitalkostnader bokförs. Med hänsyn taget till 
inkomsten uppgår nettoinv. till 6 971,4 tkr per 
221231. Efter avslutad entreprenad kommer 
resterande belopp, dvs 6 971,4 tkr att faktureras till 
Region Skåne. Projektet beräknas bli klart under våren 
2023. Kommunens totala nettoinvestering kommer att 
hamna på 0 kr.

IV100366 EXPLOATERINGSPROGRAMMET 1 20 000 0 0 20 000 0 0 Underliggande projekt ryms inom 
exploateringsprogrammet.

IV100367 INKÖP AV SANERINGSFASTIGHETER I 
KRANSORTER 1 0 1 1 -1 0 0

IV100428 LEKPLATS T-4 1 0 1 006 1 006 -1 006 0 0
IV100429 BELYSNING GC NORRA BYVÄGEN 1 0 1 834 1 834 -1 834 0 0
IV100430 BELYSNING P-PLATS KVARNBACKEN 1 0 76 76 -76 0 0

IV100593 TOPPBELÄGGNING VILLAGATOR 
VINSLÖV 1 0 746 746 -746 0 0

IV100761 KVARTERET GARVAREN 1 0 2 400 2 400 -2 400 0 0
IV100792 FÖRVÄRV BALLINGSLÖV 69:1 1 0 65 65 -65 0 0

IV100793 TVÄRSKOGSVÄGEN NY GATUBELYSNING 1 0 157 157 -157 0 0

IV100817 KÖP DEL AV FINJA 34:1 1 0 550 550 -550 0 0
IV22460 DÄMME LILLA Å, LOVA 2022 1 0 343 343 -343 0 0
IV40702 FSG FINJA-VEDHYGGE 1:17 1 0 3 3 -3 0 0
IV40703 TOTTARP 1:30 KIOSKEN 1 0 122 122 -122 0 0
IV40714 FSG BOSTADSRÄTTER 1 0 72 72 -72 0 0
IV40803 GÅNGSTIG BJÖRKSÄTER 1 0 170 170 -170 0 0
IV40804 P-PLATSER GODSMAGASINET 1 0 21 21 -21 0 0
IV40805 VINSLÖV 129:89 1 0 1 1 -1 0 0
IV41714 FSG VITTSJÖ 3:128 (LILLA VITTSJÖ) 1 0 3 3 -3 0 0
IV41716 FSG DEL AV VINSLÖV 129:2 1 0 1 1 -1 0 0
IV41802 FÖRVÄRV RIDHUS ÖSTERÅS 1 0 48 48 -48 0 0
IV42825 GARNISONEN/FINJASJÖ PARK 1 0 1 1 -1 0 0
IV44509 STENBERGET TYRINGE 1 0 1 1 -1 0 0
IV44827 PISTOLSKYTTEBANAN 1 0 3 3 -3 0 0
IV45501 FANJUNKAREN 12 1 0 3 3 -3 0 0
IV47801 BJÖRKLUNDA ETAPP 2 1 0 1 899 1 899 -1 899 0 0
IV47814 MURAREN 1 0 36 36 -36 0 0
IV48817 GEOTEK. PILHYLLAN 3 MFL 1 0 47 47 -47 0 0
IV48822 KÄRRÅKRADEPÅN GC-VÄG 1 0 24 24 -24 0 0
IV49701 ALEN 5 & DEL AV HLM 88:1 1 0 1 1 -1 0 0

TOTALT EXPLOATERING 74 884 48 550 0 48 550 26 334 43 002 27 939

A 207 TN - SERVICE

IP100556 MASKINFÖRNYELSE/MODERNISERING 
AV MASKINPARK INOM SERVICEAVD. 2 1 780 1 699 1 699 81 81 81 Man har under året inte hunnit med inplanerade inköp 

samt att vissa leveranser varit försenade. 

Då inplanerade inköp inte hunnits med samt att vissa 
leveranser varit försenade önskas överskottet på 81 tkr 
föras över till 2023.

TOTALT SERVICE 1 780 1 699 0 1 699 81 81 81

TOTALT TN 546 581 325 302 0 325 302 221 279 180 294 165 231
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AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022 Arbetsmarknadsnämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 ÖVER/UNDERSKOTT 2023 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat

Budgetavv.

FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter
Inkomster

(-)
Netto

FÖRSLAG FÖRSLAG

IP21356 AMF Verksamhetsinventarier 2 339 311 311 28 0 0
Kostnaderna för hjärtstartare blev lägre än tilldelade 
investeringsmedel, varför ett litet överskott redovisas.

TOTALT 339 311 0 311 28 0 0

Ansl.
typ
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AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022 Kultur- och fritidsnämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 ÖVER/UNDERSKOTT 2023 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter
Inkomster

(-)
Netto

FÖRSLAG FÖRSLAG

IP22801 HYLLBELYSNING HB 2
350 82 82 268 0 0

IP22802 SPISAR RESTAURANG HOVDALA 2 110 136 136 -26 0 0

IP22803 SNABBNEDKYLNING HOVDALA 2 30 52 52 -22 0 0
IP22804 BATTERI UTV EFO284 HOVDALA 2 35 40 40 -5 0 0
IP22805 BRYGGDELAR BOSARPASJÖN 2 150 144 144 6 0 0
IP22806 BELYSNING 

UTSTÄLLNINGSHALLEN 
KULTURHUSET

2
40 40 40 1 0 0

IP22807 KOPIERINGSMASKIN HB 2 33 9 9 24 0 0
IP22808 KOPIERINGSMASKIN PLAN2 2 52 51 51 1 0 0
IP22809 SNICKERIER ENTRÉ 

KULTURHUSET
2 40 24 24 16 0 0

IP22810 FÄRGAREN KULTURHUSET 2 100 58 58 42 0 0

IP22811 OMBYGGNAD KONTOR 
KULTURHUSET

2
140 142 142 -2 0 0

IP22812 ARMATURBYTE TILL LED VITTSJÖ 
MOTIONSSPÅR

1

400 257 257 143 143 143

Med anledning av en tvist mellan Levins och Fagerhult har 
arbetet med att färdigställa belysningen för Vittsjö 
motionsspår dragit ut på tiden.

Med anledning av en tvist mellan Levins och Fagerhult har 
arbetet med att färdigställa belysningen för Vittsjö 
motionsspår dragit ut på tiden. Arbetet beräknas vara klart 
under våren 2023. Därmed önskar förvaltningen få 
kvarvarande investeringsmedel överförda till 2023.

IP22813 FORDON/MASKINER ÖSTERÅS IP 2 48 0 0 48 0 0

IP22814 BELYSNING ENTRÉHALL 
KULTURHUSET

2
50 49 49 1 0 0

IP22815 KFF HJÄLRTSTARTARE 
SKOLIDROTTSLOKALER ENL KSAU 
§57

1
100 100 100 0 0 0

IP22816 BELYSNING GÖINGEVALLEN 2 25 25 25 0 0 0
IP22817 STÄNGSEL SÖSDALA IP 2 75 97 97 -22 0 0
IP22818 RESULTATTAVLA VÄSTERSKOLANS 

SKOLIDROTTSHALL
2

30 19 19 11 0 0

IP22819 KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 
MILSPÅRET HLMSG

2 56 56 56 0 0 0

IP22820 TOALETT TYRS HOV 2 41 41 41 0 0 0
IP22821 ÅTGÄRD SKADA FASAD 

TYREHALLEN
2 75 0 0 75 0 0

IP22822 BRYGGDEL BUBBARP 2 0 60 60 -60 0 0
IP22823 BRYGGDEL SJÖMELLET 2 0 100 100 -100 0 0
IP22824 SANDSKOPA HOVDALA 2 0 35 35 -35 0 0
IP22825 CAFÈKYL MPL 2 0 35 35 -35 0 0

TOTALT 1 980 1 652 0 1 652 328 143 143

Ansl.
typ
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AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022 Barn- och utbildningsnämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 ÖVER/UNDERSKOTT 2023 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter
Inkomster

(-)
Netto

FÖRSLAG FÖRSLAG

IP40058 Fastighetsförändringar Fyrklövern 2 165 0 0 165 165 165 Beslutade investeringar har ej hunnit genomföras Beslutade investeringar har ej hunnit genomföras.

IP40316 INVENTARIER EE AUTOMATION (TC BIDRAG) JACOBSSKOLAN
2 0 47 47 -47 0 0 Finansieras helt genom bidrag från Region Skåne 

(Teknikcollege). Ingen budgetavvikelse. 

IP41032 AVDELNINGSMÖBLER FSK 2 221 214 214 7 0 0 Beställningar som restats och förändrats. Lägre 
kostnader.

Beställningar som restats och förändrats. Lägre 
kostnader.

IP41033 PERSONAL- OCH KONTORSMÖBLER FSK 2 20 20 20 0 0 0

IP41034 INTERAKTIV TEKNIK FSK
2 31 26 26 5 0 0 Beställningar som restats och förändrats. Lägre 

kostnader.
Beställningar som restats och förändrats. Lägre 
kostnader.

IP41035 LÖS LEKUTRUSTNING FSK 2 29 29 29 0 0 0
IP41036 UTEMILJÖ FSK 2 4 3 3 0 0 0

IP41038 INVENTARIER NY FÖRSKOLA ALMA A-TYP 1 1 2 061 2 033 2 033 28 28 28 Sena leveranser. Sena leveranser som planeras att levereras och 
faktureras under 2023.

IP41039 INVENTARIER NY FÖRSKOLA GRÖNÄNGEN A-TYP 1

1 1 312 1 180 1 180 132 132 132 Sena leveranser och ansvarig har inte hunnit beställa 
allt.

Uppstarta av ny förskola där man inte hunnit beställa 
allt som behövs ännu och en del sena leveranser som 
väntas komma under 2023. Kommer att användas 
under 2023

IP41040 INVENTARIER NY FÖRSKOLA TORMESTORP A-TYP 1

1 1 473 1 372 1 372 101 101 101 Sena leveranser och ansvarig har inte hunnit beställa 
allt.

Uppstart av ny förskola där man inte hunnit beställa 
allt som behövs ännu och en del sena leveranser som 
väntas komma under 2023. Kommer att användas 
under 2023.

IP41103 Lokaler Ballingslövs skola 1 400 0 400 400 400 Investering senarelagd enligt strategisk plan. Investering senarelagd enligt strategisk plan.
IP41115 Projektorer, diverse enheter 2 76 76 76 0 0 0
IP41116 Möbler Hästveda 2 22 22 22 0 0 0
IP41117 Möbler Farstorp 2 2 2 2 0 0 0

ip41119 Möbler Läredaskolan 2 -12 -12 12 0 0

IP41120 Möbler Röinge 2 17 17 17 0 0 0
IP41121 Möbler Furutorp 2 22 22 22 0 0 0
IP41127 INVENTARIER OMBYGGNAD GRÖNÄNGSSKOLAN A-TYP 1 1 1 250 1 228 1 228 22 0 0 Lägre kostnader än beräknat.

IP41128 Inventarier ombyggnad Grönängsskolans idrottshall A-typ 1

1 495 373 373 122 122 122

Stora problem med beställning av projektor som 
uppfyller kraven. Vissa möbelbeställningar har inte 
hunnit genomföras och det kommer att göras under 
2023.

Stora problem med beställning av projektor som 
uppfyller kraven. Vissa möbelbeställningar har inte 
hunnit genomföras och det kommer att göras under 
2023.

IP41303 Verksamhetsinventarier HTS A-typ 1
1 336 234 234 102 65 65

Byggprojektet har förlängts i omgångar och beräknas 
vara färdigt först våren 2023. Vissa inventarier kan 
inte köpas in förrän allt är klart.

Byggprojektet har förlängts i omgångar och beräknas 
vara färdigt först våren 2023. Vissa inventarier kan 
inte köpas in förrän allt är klart.

IP42001 Ofördelad resurs förvaltningschef
2 528 0 0 528 495 495 Beslutade investeringar har ej hunnit genomföras. Beslutade investeringar har ej hunnit genomföras.

IP42002 Undervisningsrobot 2 29 29 29 0 0 0
IP42004 Ofördelad resurs biträdande förvaltningschef 2 1 0 0 1 0 0

IP42005 Fastighetsförändringar 2 270 270 270 0 0 0

IP42006 Utemiljö (fast installation) 2 52 52 52 0 0 0

IP42009 Möbler 2 49 81 81 -33 0 0

IP42010 Påbyggnation KMU301 2 362 362 362 0 0 0

IP42011 Skrivare skylttillverkning Norrängsskolan 2 220 220 220 0 0 0

IP42026 Orkesterstolar Kulturskolan 2 100 95 95 5 0 0

IP42034 Inventarier ombyggnad Ballingslöv fsk A-typ 1 1 1 400 0 0 1 400 1 400 1 400 Investering senarelagt enligt strategisk plan. Investering senarelagt enligt strategisk plan.

IP42036 Avdelningsmöbler förskola 2 631 607 607 24 0 0 Sena leveranser. Beställda varor som ej levererats under 2022.

IP42037 Personal- och kontorsmöbler förskola 2 48 40 40 8 0 0 Sena leveranser. Beställda varor som ej levererats under 2022.

IP42038 Interaktiv teknik förskola 2 203 203 203 0 0 0

Ansl.
typ
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AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022 Barn- och utbildningsnämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 ÖVER/UNDERSKOTT 2023 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter
Inkomster

(-)
Netto

FÖRSLAG FÖRSLAG

Ansl.
typ

IP42039 Lös lek- och undervisningsmaterial förskola 2 517 512 512 5 0 0 Sena leveranser. Beställda varor som ej levererats under 2022.
IP42040 Utemiljö förskola 2 39 39 39 0 0 0
IP42041 Arbetsmiljö förskola 2 63 62 62 0 0 0

IP42102 Möbler grundskolan 2 1 686 1 491 1 491 195 195 195 Sena leveranser. Beställt men har ej levererats.

IP42103 Torkskåp 2 52 52 52 0 0 0

IP42104 Inventarier Bjärnums skola A.typ 1 1 3 800 1 130 1 130 2 670 2 670 2 670 Påbörjat men ej slutfört. Påbörjat men ej slutfört.

IP42105 Friställda lokaler Västerskolan A-typ 1
1 400 0 0 400 400 400 Silviaskolans flytt från Västerskolan kommer att 

genomföras 2023.
Silviaskolans flytt från Västerskolan kommer att 
genomföras 2023.

IP42106 Friställda lokaler Tormestorps skola A-typ 1 1 100 97 97 3 0 0
IP42107 Symaskiner 2 278 278 278 0 0 0

IP42108 Interaktiv teknik grundskolan 2 710 428 428 282 282 282 Sena leveranser/sen montering. Sena leveranser/sen montering.

IP42109 Hörselteknisk utrustning Silvia 2 150 0 0 150 150 150 Utrustningen är beställd men ännu inte levererad. Utrustningen är beställd men ännu inte levererad.

IP42110 Slöjdbänkar 2 135 0 0 135 135 135
Ansvarig har inte hunnit beställa, kommer att 
användas 2023.

Ansvarig har inte hunnit beställa, kommer att 
användas 2023.

IP42111 Maskiner, slöjd- och teknikutrustning 2 157 128 128 29 0 0

IP42112 Luftfilter slöjdsalar 2 1 060 560 560 500 500 500 Installationen påbörjad men ännu inte slutförd. Installationen påbörjad men ännu inte slutförd.

IP42302 Möbler personalrum, HTS 2 100 136 136 -36 0 0

IP42303 Kopieringsmaskiner, HTS 2 42 44 44 -2 0 0

IP42304 Pulsklockor, HTS
2 60 30 30 30 30 30

Få företag som säljer utrustningen, när köpet skulle 
göras hade leverantören slut på varan och får inte 
hem den förrän under 2023.

Få företag som säljer utrustningen, när köpet skulle 
göras hade leverantören slut på varan och får inte hem 
den förrän under 2023.

IP42305 Spektrometer och glaskromografer, HTS 2 51 44 44 7 0 0

IP42306 Utrustning ellära, HTS 2 68 69 69 -1 0 0

IP42307 Datorer EE, JA 2 130 127 127 3 0 0

IP42308 Utbildningsstation FT, JA 2 250 249 249 1 0 0

IP42309 Billyftar FT, JA 2 150 150 150 0 0 0

IP42310 Undervisningsutrustning EE, JA
2 139 125 125 13 13 13 Vissa varor restnoterade, beräknas levereras i januari 

2023.
Vissa varor restnoterade, beräknas levereras i januari 
2023.

IP42311 3D-skrivare, HTS 2 50 49 49 1 0 0

IP42402 TAKLYFT, GRSÄR 2 90 90 90 0 0 0
IP42403 Utelekredskap Grsär 2 82 60 60 22 0 0
IP42404 Yrkesprogram verktyg gysär 2 122 82 82 40 0 0
IP42405 Interaktiva läromedel gysär 2 75 81 81 -6 0 0
IP42406 Möbler Gysär 2 25 86 86 -61 0 0

TOTALT 22 407 15 044 0 15 044 7 363 7 283 7 283
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AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022 Socialnämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 ÖVER/UNDERSKOTT 2023 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat

Budgetavv.

FÖRV.'S     KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter
Inkomster

(-)
Netto

FÖRSLAG FÖRSLAG

IP88314 Investeringar SF 2022 2 500 471 471 29 0 0

TOTALT 500 471 0 471 29 0 0

Ansl.
typ
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AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022 Omsorgsnämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 ÖVER/UNDERSKOTT 2023 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat

Budgetavv.

FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter
Inkomster

(-)
Netto

FÖRSLAG FÖRSLAG

IP81005 SÄRSKILT BOENDE, BOENDELÅS 2021 2 50 50 50 0 0 0

IP82048 ORDINÄRT BOENDE TRYGGHETSLARM 2021 2 190 190 190 0 0 0

IP82049 ORDINÄRT BOENDE PHONIROLÅS 2021 2 65 65 65 0 0 0

IP82050 VÅRDSÄNGAR 2021 2 650 0 0 650 0 0 I samband med flytten till Björksäter har diverse 
inventarier köpts in, bland annat vårdsängar.

IP82051 SÄRSKILT BOENDE INVENTARIER 2021 2 375 0 0 375 0 0 I samband med flytten till Björksäter har diverse 
inventarier köpts in, bland annat vårdsängar.

IP82052 KORTTIDSVERKSAMHET MÖBLER 2021 2 100 0 0 100 0 0 OF har ansökt om tillägg till investeringsbudgeten för 
2023. Samma belopp. 

IP82053 KÖK INVENTARIER 2021 2 220 220 220 0 0 0

IP82057 SPOLARE 2022 2 1 200 1 146 1 146 54 0 0

2021 års överskott borde ha äskats i samband med
bokslutet eftersom projektet startade under 
budgetåret 2021. Nämnden fattade beslut om tillägg 
till investeringsbudgeten i oktober.

IP82900 Hjärtstartare 1 100 0 0 100 100 100 Svårt att hitta leverantör. Svårt att hitta leverantör. Förs över till 2023.

IP82061 Utökat investeringsbehov för mobiltelefoner 2 1 350 758 758 592 592 592 Projektet påbörjade under 2022, är ej avslutad. Projektet påbörjades under 2022, är ej avslutat. Förs 
över till 2023.

IP82060 Utökat investeringsbehov för trygghetslarm 2 2 500 2 484 2 484 16 0 0

IP47902 Livshaket 2 0 0,2 0 0 0 0

TOTALT 6 800 4 913 0 4 913 1 887 692 692

Ansl.
typ
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AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 ÖVER/UNDERSKOTT 2023 KOMMENTARER KOMMENTARER

Budget Redovisat Budgetavv. FÖRV.'S      KS Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter
Inkomster

(-)
Netto

FÖRSLAG FÖRSLAG

IP100550 MÄTINSTRUMENT 2022 2 400 406 406 -6 0 0

IP100381 GIS-PLATTFORM 1 0 108 108 -108 0 0

Under år 2021 budgeterades det 1,0 mnkr för GIS-
plattform och investeringsutgiften uppgick till 363 tkr. 
Totalt en positiv budgetavvikelse på +637 tkr med 
hänvisning till ett lägre belopp efter upphandlingen. 
Under 2022 har det bokförts ytterligare 108 tkr i 
investeringsutgifter avseende GIS-plattform på grund 
av sent inkomna fakturor 2021. Då investeringsmedel 
saknas för 2022 (det fördes aldrig över några 
budgetmedel från 2021) innebär det en avvikelse för 
2022 på 108 tkr. Slår man ihop projektet för 
2021+2022 så visar projektet en postiv avvikelse på 
totalt +529 tkr.

400 514 0 514 -114 0 0

Ansl.
typ
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BIL. 6: ÖVER/UNDERSKOTTSHANTERING 2023 NÄMND: Tekniska nämnden

- Begäran om utökad budget för driftkostnader till följd av investeringar med anslagstyp 1
Belopp i tkr Anslagstyp 1 = Avser investeringar 2022, där KF beslutat att kompensera för ökade driftkostnader.

PROJEKT TEXT
INVESTERINGAR 
med anslagstyp 1 Begäran om     KS KOMMENTARER

Redovisat 2022 anslag för   förslag Vad orsakar den ökade driftkostnaden? Kalkyl-
Netto övrig drift bilaga

Nya projekt som genererar ökade driftkostnader:
IV100429 BELYSNING GC NORRA BYVÄGEN 1 834 107 107 Belysning GC-väg till Tormestorp 1

IV22430
BELYSNINGSÅTGÄRDER INKL. 
ENERGIEFFEKTIVISERING 5 868 1 1 Belysning övergångsställe Röingegatan 1

IV22430
BELYSNINGSÅTGÄRDER INKL. 
ENERGIEFFEKTIVISERING 5 868 18 18 Spotlights Hembygdsparken 1

IV22400 ASFALTERING 2022 8 762 294 294 GC-väg Grönängsplanrondellen till Finja 2
Elkraftverk nyinköpt mobilt 23 23 Ökad driftskostnad nyinköpt mobilt elkraftverk 3

Elkraftverk stationärt från 
brandstationen Sösdala 22 22 Ökad driftskostand stationärt elkraftverk 3

Reservkraftverk, 27 st 76 76 Ökad driftskostnad för 27 st små reservkraftverk 3

IV22440 Parkinvesteringsprogram 11 11 Fler träd 4
IV22450 Lekplatsförnyelse 11 11 Fler lekredskap Bjärnum 4

Avtal Räddningstjänsten automatiska 
brandlarm 160 160 Avtal automatiska brandlarm 5

IV49653 TORMESTORP NYBYGG FSK 15 384 64 64 Ökade driftskostnader nybyggd Tormestorps Fsk 5
IV49605 VÄSTRA HLM FSK NYBYGGNAD 10 857 64 64 Ökade driftskostnader nybyggd Västra HLM Fsk 5

 IV46601 NY FÖRSKOLA HÄSSLEHOLM 0 54 54 ökade driftskostnader ny förskola Hässleholm 5
IV47602 NY FÖRSKOLA SÖSDALA 0 54 54 Ökade driftskostnader ny förskola Sösdala 5

Vinslövs brandstation inkoppling 
brand- och inbrottslarm 34 34 Inkoppling brand- och inbrottslarm Vinslövs brandstation 5

Avslutade projekt där driftkostnader upphör (beloppen anges med minus (-) framför i kolumn C):
Finns inga projekt som avslutats och där driftkostnaderna upphört.

48 574 992 992
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KALKYLBILAGA 1 KALKYLBILAGA 2
Utfört Utfört
Arbete Utökad driftbudget inför 2023 Arbete Utökad driftbudget inför 2023

Belysning Skötsel av hårdgjorda ytor: Driftkkostnader avser sopning, vinterväghållning, 
rännstensbrunnar, skötsel skyltar, trafikskador

Mängd Enhet a Pris Kronor Mängd Enhet a Pris Kronor
Belysning GC-väg till Tormestorp IV100429 119,00 st 900,00 107 100 GC-väg mellan Grönängsplanrondellen till Finj 12 000 m2 24,50 294 000

längs Helsingborgsvägen  (Projekt: IV22400)
Belysning övergångsställe Röingegatan IV22430 1,00 st 900,00 900

Spotlights Hembygdsparken IV22430 20,00 st 900,00 18 000

Datum Namn: Datum Namn:
Stefan Alvedal Stefan Alvedal

Summa Kronor 126 000 Summa Kronor 294 000

KALKYLBILAGA 3 KALKYLBILAGA 4
Utfört Utfört
Arbete Utökad driftbudget inför 2023 Arbete Utökad driftbudget inför 2023

*Elkraftverk 1 st nyinköpt mobilt
Kalkylbilaga parkdrift *1 st stationärt elkraftverk till brandstation Sösdala

*27 st små mobila (befintliga som har flyttats till tekniska förvaltningen)
Datum Mängd Enhet a Pris Kronor Datum Mängd Enhet a Pris Kronor

Nyplantering av träd, 25 st på Röingegatan, 7 
st övriga Hässleholm 32 st 350 11 200 Månadsprov 1 2 12 720 25 440
Större lekredskap Bjärnum 1 st 10 500 10 500 Årsprov 1 2 6 244 12 488

Besiktning 1 1 650 650
Förbrukningsmaterial 1 2 1 000 2 000
Drivmedel 1 2 1 000 2 000
Årsprov brandsläckare 1 2 1 200 2 400

Månadsprov 27 st små reservkraftverk 1 27 1 300 35 000
Drivmedel 27 st små reservkraftverk 1 27 500 13 500
Förbrukningsmaterial 27 st små reservkraftve 1 27 1 000 27 000

Datum Namn: Datum Namn: 
Christer Söderling Darko Vuleta

Summa Kronor 21 700 Summa Kronor 120 478
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KALKYLBILAGA 5

Utfört Avtal
Ny fsk 
Tormestorp

Ny fsk 
Västra Hlm

Ny fsk 
Ljungdala

Ny fsk 
Sösdala

Brandstation 
Vinslöv

Arbete Utökad driftbudget inför 2023 SOS alarm 4 900 kr       4 900 kr       4 900 kr    4 900 kr   4 900 kr        
Årsprov brandlarm 5 000 kr       5 000 kr       5 000 kr    5 000 kr   5 000 kr        
Larmsändare abonnemang 4 200 kr       4 200 kr       4 200 kr    4 200 kr   4 200 kr        
*Fönsterputsning 5 000 kr       5 000 kr       5 000 kr    5 000 kr   

Kronor *Snöröjning halkbekämpning 10 000 kr     10 000 kr     10 000 kr  10 000 kr 
*Div avgifter 2 500 kr       2 500 kr       2 500 kr    2 500 kr   
*Filterbyten 2 500 kr       2 500 kr       2 500 kr    2 500 kr   

TORMESTORP NYBYGGD FÖRSKOLA IV49653 63 900 Hiss 4 800 kr       4 800 kr       4 800 kr    4 800 kr   
VÄSTRA HLM FSK NYBYGGNAD IV49605 63 900 Inbrottslarm 5 000 kr       5 000 kr       5 000 kr    5 000 kr   
NY FÖRSKOLA HÄSSLEHOLM IV46601 53 900 Revisionsbesiktning 10 000 kr     10 000 kr     - kr - kr 10 000 kr      
NY FÖRSKOLA SÖSDALA IV47602 53 900 Service 10 000 kr     10 000 kr     10 000 kr  10 000 kr 10 000 kr      
Vinslövs Brandstation inkoppling av brand- o inbrottslarm 34 100 SUMMA 63 900 kr      63 900 kr      53 900 kr  53 900 kr 34 100 kr       
*Nytt avtal med räddningstjänstens för automatiska
brandlarm för vilka åtagande som de ska tillgodose
mot fastighetsägaren. Gäller både nya och befintliga
fastigheter. Lista finns på vilka fastigheter (78 st) som
avses.  Nytt sedan hösten 2022.

159 700

*Uppskattad kostnadsnivå

Datum Namn:
Mathias Bjäreborn

429 400

*Avtalet innebär att räddningstjänsten garanterar att de fullföljer åtagandena för automatiska 
brandlarm, jämfört med tidigare då det enbart varit i mån av tid. Räddningstjänsten ska även vara 
behjälpliga vid installation, när ett larm måste ändras och när det blir fellarm. Räddningstjänsten har 
bedömt kostnaden för detta till ca 2 000 kr/anläggning  och år för tid och materiel

45



KOMMUNSTYRELS
ENS FÖRSLA

G



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. Avtalsförslaget 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, fastighets bildning 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··ssl holms 
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 affar, 
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 

Komrnunstyrelsen 

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 
fritidsförvaltningen 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 2017 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. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

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. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

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 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. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 
Enduroklubben FMCK 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen och kansliavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Förvärv av del av Tyringe 2:72 och 3:71 och tillhö-
rande överenskommelser  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta följande: 
 

1. Köpeavtal för del av fastigheterna Hässleholm Tyringe 2:72 och 3:71 god-
känns.  

2. Avtal om bekämpning av invasiva arter vid strövområdet Möllerödssjö god-
känns. 

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

4. Tekniska nämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna köpeavtal, kö-
pebrev, 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 nyttjan-
derättsavtal för det förvärvade områdets användning som endurobana. Av-
talsförslaget 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 investeringsbudget år 2023 tillskjuts 9 750 000 kronor 
för att täcka köpeskilling, fastighetsbildning och lagfartskostnader. Finansie-
ring sker genom att beloppet överförs i samband med över- och underskotts-
hanteringen 2023 genom att beloppet omdisponeras från investeringsprojekt 

Hässleholms 
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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 kommunsty-
relsens 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. 

 

Beskrivning av ärendet 

Sammanfattning 
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 handling-
arna. 
 
Av tekniska nämndens beslut i ärendet framgår följande beskrivning. 
 
Bakgrund 
Enduroklubben FMCK har sedan år 2018 bedrivit tillfällig verksamhet på det bli-
vande 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 affär, samtidigt som 
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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 na-
turmiljöer.  
 
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 redovi-
sades till byggnadsnämnden den 14 augusti 2018, § 129, som la den till handlingarna 
och avskrev ärendet. Den föreslagna platsen är lokaliserad väster om Tyringe i Tor-
sjö, 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 stiftel-
sen slipper hanteringen och en veckovis tillsyn är till mycket större nytta för 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 fritidsförvaltningen 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 
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får lov att röja invasiva arter på själva deponin. Kommunen gjorde år 2017 en kom-
pletterande 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 till-
ståndet 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 kommu-
nen 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 be-
kämpning 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 mark-
duk 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 åter-
komma med en insats om det framkommer en lämplig och rekommenderad bekämp-
ningsmetod för detta. I dagsläget är rekommendationen att låta växten vara och even-
tuellt nödvändiga åtgärder ska göras med största försiktighet. Även om det lokaliseras 
en permanent endurobana på det förvärvade området hindrar inte detta att fastig-
heten i övrigt ingår i skogsbruksplanen. Det faktiska markintrånget av verksamheten 
är marginellt även om arealen som krävs är betydande. 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 verk-
samhetens 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 
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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 de-
ponin utanför Bjärnum. Stiftelsens styrelse har å sin sida godkänt handlingarna.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt enligt tekniska nämnden. 
 
Barnperspektivet  

Ej aktuellt enligt tekniska nämnden. 
 
Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt. Verksamhetens tillstånd prövas i särskild ordning enligt miljöbalken. 
 
Facklig samverkan 

Ej tillämpligt då personal inte berörs. 

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringsutgiften beräknas totalt uppgå till 10 850 000 kronor för 2023, varav kö-
peskillingen uppgår till 9 500 000 kronor. 250 000 kronor avser stämpelskatt och lag-
fartskostnad 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, upp-
går årligen till 60 000 kronor och avser kostnader för sophantering. Därtill en en-
gångskostnad för 2023 på 18 000 kronor för inköp av nya sopkärl.  
 
 
Bilagor 
 

1. Köpeavtal mellan Hässleholms kommun och Stift O D Krooks Donation I 
avseende del av Hässleholm Tyringe 2:72 och Tyringe 3:71 

2. Avtal om bekämpning av invasiva arter vid strövområdet Möllerödssjö 
3. Avtal om samverkan gällande sophantering vid strövområdena Vedema och 

Möllerödssjö 
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Sändlista: 

Enduroklubben FMCK 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen och kansliavdelningen 
 
 
Amra Salihovic     
Biträdande förvaltningschef   
 
 
Eva-Lotta Svensson   Gunilla Edvinsson 
Ekonomichef  Ekonom  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 13 (28) 
Sammanträdesdatum:  
2022-12-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 107   
 

Förvärv av del av Tyringe 2:72 och 3:71 och tillhörande 
överenskommelser 
Dnr: TF 2022/786 

Beslut 
 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att:  
 

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

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

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

4. Köpeavtalet, köpebrev, avtal om bekämpning av invasiva arter och avtal om 
samverkan kring sophantering ska tecknas av Tekniska nämndens 
ordförande. 
 

5. Erforderliga lantmäterihandlingar och övriga handlingar får tecknas av 
Mark- och exploateringschefen på Tekniska förvaltningen. 
 

6. Tekniska nämndens investeringsbudget år 2023 tillskjuts 9 750 000 kronor 
för att täcka köpeskilling, fastighetsbildning och lagfartskostnader. 
 

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

8. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram förslag på ett långsiktigt 
nyttjanderättsavtal för det förvärvade områdets användning som 
endurobana. 
 

9. Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram från och med år 2023 tillskjuts 

60 000 kronor för att hantera utökad soptömning enligt avtal, samt ett 
engångsbelopp under år 2023 om 18 000 kronor för inköp av nya sopkärl. 
 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 14 (28) 
Sammanträdesdatum:  
2022-12-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Reservationer 
Ernst Herslow (FV) reserverar sig i beslut om eget avslagsyrkande.  
Thomas Haraldsson (L) reserverar sig mot beslutet gällande tillägg av punkt 9 samt i 
beslut om avslag av eget yrkande gällande punkt 2, 3, 7 och 9.  

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ernst Herslow avstår från att delta i beslutet av tillägg av punkt 9 samt i beslut 
gällande punkt 2, 3, 7 och 9. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till punkt 1-8 samt yrkar tillägg med en punkt 9 att:  
”Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram från och med år 2023 tillskjuts 
60 000 kronor för att hantera utökad soptömning enligt avtal, samt ett 
engångsbelopp under år 2023 om 18 000 kronor för inköp av nya sopkärl”. 
 
Agne Nilsson (C), Benny Petersson (S), Simon Berneblad (KD) yrkar bifall till Ulf 
Berggren (SD) yrkande med tillägg.  
 
Ernst Herslow (FV) yrkar återremiss med motivering att först ta fram information 
om skogsvärdet. Om det faller yrkar han avslag till ärendet i sin helhet.  
 
Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till köp men avslag till punkter med tilläggsavtal, 
dvs punkt 2, 3, 7 och 9.  
 

Omröstning 
Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att det ska avgöras idag.  
 
Ordförande ställer sen liggande förslag och Ernst Herslow (FV) avslagsyrkande mot 
varandra och finner liggande förslag till beslut bifallet.  
 
Ernst Herslow (FV) reserverar sig.  
 
Sen ställer ordförande Ulf Berggren (SD) tilläggsyrkande, punkt 9 under proposition 
och finner det bifallet.  
 
Ernst Herslow (FV) avstår från att delta i beslutet.  
Thomas Haraldsson (L) reserverar sig mot beslutet.  
 
Därefter ställer ordförande Thomas Haraldsson (L) avslagsyrkande till punkt 2, 3, 7 
och 9 under proposition och finner att yrkandet avslås. 
  
Thomas Haraldsson (L) reserverar sig mot beslutet.  
Ernst Herslow (FV) avstår från att delta i beslutet.  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 15 (28) 
Sammanträdesdatum:  
2022-12-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Ordförande finner därmed att tekniska nämnden har beslutat enligt liggande förslag 
med tillägg av punkt 9.  

Beskrivning av ärendet  
 

Tekniska förvaltningen har i dialog med Stiftelsen skånska landskap upprättat 
förslag på köpekontrakt 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 samt hantering 
av invasiva växtarter inom den före detta deponin utanför Bjärnum. 
Stiftelsens styrelse har å sin sida godkänt handlingarna.  
 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-12-06, § 192, följande:   
 
Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
besluta:  
 

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

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

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

4. Köpeavtalet, köpebrev, avtal om bekämpning av invasiva arter och avtal om 
samverkan kring sophantering ska tecknas av Tekniska nämndens 
ordförande. 
 

5. Erforderliga lantmäterihandlingar och övriga handlingar får tecknas av 
Mark- och exploateringschefen på Tekniska förvaltningen. 
 

6. Tekniska nämndens investeringsbudget år 2023 tillskjuts 9 750 000 kronor 
för att täcka köpeskilling, fastighetsbildning och lagfartskostnader. 
 

7. Tekniska nämndens investeringsbudget år 2023 tillskjuts 1 100 000 kronor 
för att hantera en större permanent engångsinsats avseende bekämpning av 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 16 (28) 
Sammanträdesdatum:  
2022-12-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

parkslide inom Möllerödssjö. 
 

8. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram förslag på ett långsiktigt 
nyttjanderättsavtal för det förvärvade områdets användning som 
endurobana. 
 

 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) 
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Handläggare 
Enhetschef Jonatan Jeppsson Norberg 
Tekniska förvaltningen 
jonatan.jeppsson.norberg@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

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

Förslag till beslut 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta: 

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

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

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

4. Köpeavtalet, köpebrev, avtal om bekämpning av invasiva arter och avtal om 
samverkan kring sophantering ska tecknas av Tekniska nämndens 
ordförande. 

5. Erforderliga lantmäterihandlingar och övriga handlingar får tecknas av 
Mark- och exploateringschefen på Tekniska förvaltningen. 

6. Tekniska nämndens investeringsbudget år 2023 tillskjuts 9 750 000 kronor 
för att täcka köpeskilling, fastighetsbildning och lagfartskostnader. 

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

8. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram förslag på ett långsiktigt 
nyttjanderättsavtal för det förvärvade områdets användning som 
endurobana. 

9. Tekniska nämndens driftbudgetram från och med år 2023 tillskjuts 38 000 
kronor för att hantera löpande kostnader för röjning av invasiva arter. 

10. Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram från och med år 2023 tillskjuts 
120 000 kronor för att hantera utökad soptömning enligt avtal, samt ett 
engångsbelopp under år 2023 om 18 000 kronor för inköp av nya sopkärl. 

Hässleholms 
kommun 
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Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har i dialog med Stiftelsen skånska landskap upprättat 
förslag på köpekontrakt 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 samt hantering 
av invasiva växtarter inom den före detta deponin utanför Bjärnum. 

Stiftelsens styrelse har å sin sida godkänt handlingarna. 

 

Beskrivning av ärendet 

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 affär, 
samtidigt som den samma snart kommer att bytas ut. En positiv majoritet efter byte 
av personer inom styrelsen (samt även VD:n) kunde därför inte garanteras. 

Ärendets bakgrund går tillbaka till ett beslut i Kommunstyrelsen år 2005 (2005-10-
05, § 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 2007-01-26 föreslog SBK två alternativa områden som aldrig 
aktualiserades. Verksamheten stannade kvar på Hovdala fram till dess att 
Miljönämnden 2016-03-15 förbjöd verksamheten efter 2018-06-30 med hänvisning 
till 2007 års översiktsplan som lägger vikt vid tystnadens betydelse för området.  

Byggnadsnämnden beslutade 2016-02-09 att ge SBK ett nytt uppdrag för att försöka 
hitta en ny lokalisering av endurobanan. Uppdraget redovisades till nämnden 2018-
08-14, § 129, som la den till handlingarna och avskrev ärendet.  
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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 
köpekontrakt i huvudsak med SBK:s förslag till BN år 2018. 

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 
som ändå har driftpersonal i området. Att stiftelsen slipper hanteringen och en 
veckovis tillsyn är till mycket större nytta för dem då deras marginalkostnad är 
betydligt högre. 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 2017 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 % 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. 
Föreliggande avtalsförslag 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.  

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. 
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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. 

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. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt. 

Barnperspektivet  

Ej aktuellt. 

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt. Verksamhetens tillstånd prövas i särskild ordning enligt miljöbalken. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Fastighetens förvärvskostnad belastar objektet. 

Markduk är en markanläggning som ska skrivas av på 20 års tid. 

 

Bilagor 

Köpekontrakt 

Avtal om bekämpning av invasiva arter vid strövområdet Möllerödssjö 

Avtal om samverkan gällande sophantering vid strövområdena Vedema och 
Möllerödssjö 
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Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

Handläggaren 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Jonatan Jeppsson Norberg 

Mark- och exploateringschef 
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Köpeavtal 
 

1. Parter 

Hässleholms kommun   (org.nr. 212000-0985) 
Stadshuset  
281 80 Hässleholm 
nedan kallad (Köpare) 
 
 
Stift O D Krooks Donation I  (org.nr.838200-3328) 
Nya Torg 11 
243 30 Höör 
nedan kallad (Säljare)  
 
gemensamt kallade (Parterna) 

2. Överlåtelseobjekt 

Del av Hässleholm Tyringe 2:72 och Tyringe 3:71, totalt cirka 59 hektar, nedan kallad 
”Området”. Området är markerad på bifogad karta, Bilaga A. 

3. Överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter och försäljer härmed Området till Köparen. 

4. Tillträde  

Köparen tillträder Området omedelbart efter att köpeskilling erlagts.  
 
5. Avtalsdag 
Köparen undertecknar avtalet efter lagakraftvunnet godkännande i Kommunfullmäktige. Dagen 
för Köparens undertecknande av detta avtal benämns nedan (Avtalsdagen).  

6. Köpeskilling 

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om 
NIOMILJONERFEMHUNDRATUSEN (9 500 000) kronor, nedan kallad 
(Köpeskillingen).  
 
Köpeskillingen erläggs senast 30 dagar efter Avtalsdagen eller i annat fall inom 14 dagar från 
det att Säljaren meddelat korrekta uppgifter för inbetalning av Köpeskillingen.  
 
När Köpeskillingen erlagts, så utfärdar Säljaren köpebrev.  
  

Hässleholms 
kommun 
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7. Rättigheter och inteckningar 

Fastigheten överlåtes inteckningsfri. 
 
Säljaren veterligen besväras inte Fastigheten på Tillträdesdagen av några servitut, 
nyttjanderätter eller andra kända belastningar förutom jakträtt.  
Säljaren svarar för att jakträttsavtalet är uppsagt till och med 2023-07-01. Inkomsten för 
jakträtten fram till detta datum tillfaller Säljaren. 

8. Ansvar för skada 

Skadas eller försämras Området mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen ansvarar Säljaren för 
skadan eller försämringen om den beror på Säljarens vanvård, på att Säljaren orsakar denna 
eller om den beror på olyckshändelse som ingen av Parterna kunnat råda över. Sådant krav 
ska framställas av Köparen till Säljaren senast 14 dagar efter Tillträdesdagen. Vid skada som 
beräknas uppgå till minst 10% av Köpeskillingen äger Säljaren rätt att häva köpet.  
 
Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade Tillträdesdagen, även om Köparen 
vid den tidpunkten på grund av Köparen dröjsmål inte tillträder Området.  

9. Fördelning av intäkter och kostnader 

Intäkter och kostnader (inklusive driftkostnader och övriga kostnader) hänförliga till Området 
för tiden före Tillträdesdagen svarar säljaren för medan Köparen svarar för intäkter och 
kostnader som uppkommer från och med Tillträdesdagen. 
 
Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är Parterna införstådda med att 
betalningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare av Området den 1 januari respektive 
år. 
 
10. Skog 
Säljaren garanterar att det på Fastigheten inte finns försålda icke avverkade rotposter, samt 
förbinder sig att inte sälja eller avverka skog på Området efter 2022-10-01, förutom rena 
skötselåtgärder. 

11. Lantmäteriförrättning 

Köpeavtalet ska läggas till grund för ansökan om lantmäteriförrättning. Köparen ansöker om 
och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning. Parter biträder förrättningsansökan genom 
underskrift av detta avtal. Parterna godtar de eventuella ändringar av areal, gränser m.m. som 
förrättningslantmätaren anser nödvändiga.  
 
Parterna är överens om att inga mantal och/eller andelar i gemensamhetsanläggningar, 
samfälligheter och rättigheter efter förrättningen ska tillhöra Området, såvida det inte krävs 
för lantmäteriförrättningens genomförande.  

12. Tvist   

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Köpeavtalet skall avgöras av allmän domstol, 
med Hässleholms tingsrätt som första instans. 
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13. Undertecknande 

Köpeavtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.  
 
 
 
 
Hässleholm 2023-    Höör 2022-  
För Köparen    För Säljaren 
 
 
 
 
       
    Charlotte Wachtmeister 
    Ordförande 
   
 
     
 
______________________     
    Gunnar Jönsson 
    Vice ordförande 
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Bilaga A 
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AVTAL OM BEKÄMPNING AV INVASIVA ARTER 
MÖLLERÖDSSJÖ STRÖVOMRÅDE 

1. PARTER 
Hässleholms kommun, 212000-0985,  
nedan kallad Kommunen 

Stiftelsen OD Krooks Donation i L-län, 838200-3328, 
nedan kallad Stiftelsen 

2. ÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE 
I södra delen av Möllerödssjö Strövområde finns Bjärnums gamla avfallsdeponi. 
Kommunen betraktas som ansvarig verksamhetsutövare av deponin. Efter 
föreläggande av tillsynsmyndigheten gjordes en kompletterande sluttäckning av 
deponin under år 2017. Inför sluttäckningen ingick Kommunen och stiftelsen ett 
nyttjanderättsavtal för att säkerställa Kommunens rätt till marken. Enligt avtalet har 
Kommunen det fulla ansvaret för att täckningen utförs på ett sådant sätt att minsta 
möjliga skada, intrång eller olägenhet orsakas fastighetsägaren/stiftelsen. Det är 
stiftelsens uppfattning att det i samband med täckningen av tippen etablerats jätteloka, 
parkslide och lupin. Dessa klassas som invasiva arter och bör bekämpas. Detta avtal 
reglerar Kommunens skyldighet att utföra detta arbete. 

3. BEKÄMPNING AV INVASIVA ARTER 
Kommunen ska på egen bekostnad bekämpa förekomst av jätteloka, lupin och parkslide 
inom deponin. Bekämpningen ska utföras i enlighet med förskrifter som meddelas av 
behörig myndighet eller som följer av lag. Vid avtalets tecknande ska följande metod för 
bekämpning tillämpas: 

 Jätteloka bekämpas med mekanisk röjning innan blomning. 
 Lupin bekämpas genom mekaniska röjning innan blomning. 
 Parkslide täcks med kraftig, överlappande markduk som övertäcks. Syftet är att 

duken ska ligga kvar beständigt. 

Respektive metod för bekämpning kan förändras om rekommendationer eller 
föreskrifter ändras eller om vald metod visats omöjlig. Vid avtalets ingående är den 
rådande rekommendationen att bekämpning av parkslide ska utföras med största 
möjliga försiktighet eller inte alls om det inte är nödvändigt. Om Kommunen förbjuds 
av ansvarig myndighet att utföra någon bekämpning utgår detta ansvar från avtalet. 

Vid avtalets ingående finns ett parti parkslide vid deponins södra gräns intill ett 
vattendrag. Om detta parti rent praktiskt inte kan täckas med markduk ska just det 

STIFTELSEN 
SKÅNSKA 

LANDSKAP 
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partiet inte bekämpas i dagsläget. Parterna ska därvid återkomma till frågan om det 
etableras en trovärdig bekämpningsmetod som kan användas i området. 

4. MEDGIVANDEN 
Stiftelsen medger Kommunen eller dess entreprenör en obegränsad rätt att nyttja de 
vägar som behövs för att fullgöra sina åtagande i detta avtal. 

5. AVTALSTID 
Avtalet löper till och med 2071-12-31. Kommunen får inte säga upp avtalet i förtid. 
Stiftelsen äger rätt att säga upp avtalet i förtid med en uppsägningstid av tre 
(3) månader. Detta avtal får ej överlåtas eller inskrivas. 

6. GILTIGHET 
Parterna undertecknar avtalet efter erforderligt, lagakraftvunnet, beslut att godkänna 
avtalet i respektive parts behöriga beslutande organ. Parterna är bundna av avtalet 
efter undertecknandet. 

7. UNDERTECKNANDE 
Köpeavtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 

Hässleholm den        /       2023 Höör den        /       2022 
  
För Kommunen För Stiftelsen 
 
 

 

_____________________________________  
 

__________________________________ 
Christian Holst 
Firmatecknare 
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AVTAL OM SAMVERKAN VEDEMA OCH MÖLLERÖDSSJÖ 
STRÖVOMRÅDE 

1. PARTER 
Hässleholms kommun, 212000-0985,  
nedan kallad Kommunen 

Stiftelsen Skånska Landskap, 802424-6889, 
nedan kallad Stiftelsen 

Stiftelsen OD Krooks Donation i L-län, 838200-3328, 
nedan kallad OD Krooks 

2. SAMVERKANSOMRÅDET OCH ÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE 
Samverkansavtalet gäller Vedema och Möllerödssjö strövområde. Områdena är viktiga 
frilufts-, rekreations- och motionsområde i Hässleholms kommun. Vid Möllerödssjö 
finns även en uppskattad badplats på kommunal mark. Strövområdena ägs av Stiftelsen 
OD Krooks Donation i L-län och förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap.  

Samverkan innebär att kommunen sköter och bekostar avfallshantering i 
strövområdena i enlighet med detta avtal. I bifogade kartor anges var sopställ ska 
finnas.  Vid behov och på anmodan av Stiftelsen ska parterna föra en dialog om att 
utöka antalet sopställ. Vid sådan utökning ska respektive kartbilaga uppdateras genom 
ett skriftligt tillägg till avtalet. 

3. SKÖTSEL 
Sopställen ska regelbundet tömmas och eventuellt avfall som slängts bredvid eller i 
omedelbar närhet av sopstället ska samlas upp. Även felsorterat avfall ska tas om hand 
av kommunen. 

4. MEDGIVANDE 
OD Krooks medger Kommunen eller dess entreprenör en obegränsad rätt att nyttja de 
vägar som behövs för att fullgöra sina åtagande i detta avtal. 

5. AVTALSTID 
Avtalet löper till och med 2071-12-31. Kommunen får inte säga upp avtalet i förtid. 
Stiftelsen och OD Kroos äger rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid av tre 
(3) månader. Detta avtal får ej överlåtas eller inskrivas. 

Avtalet förutsätter att Stiftelsen i ett separat avtal överlåter del av fastigheterna 
Tyringe 2:72 och 3:71 till Kommunen och att Kommunen vinner lagfart på förvärvet 
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och/eller att motsvarande fastighetsbildning vinner laga kraft. I annat fall äger 
Kommunen rätt att omedelbart säga upp avtalet. 

Säger någon part upp avtalet ska detta ske utan ersättning mellan parterna. 

6. GILTIGHET 
Parterna undertecknar avtalet efter erforderligt, lagakraftvunnet, beslut att godkänna 
avtalet i respektive parts behöriga beslutande organ. Parterna är bundna av avtalet 
efter undertecknandet. 

7. UNDERTECKNANDE 
Köpeavtalet har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 

  

Hässleholm den        /       2023 Höör den        /       2022 
  
För Kommunen För Stiftelsen 
 
 

 

_____________________________________  
 

__________________________________ 
Christian Holst 
VD 

  
 
 

 
 
 
 
För O D Krooks 
 
 

 ______________________________________ 
Christian Holst 
Firmatecknare 
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Karta 1. Vedema strövområde. Sopställ skall finnas på platser markerade med blå 
stjärnor. 

 

 

Karta 2. Möllerödssjö strövområde. Sopställ skall finnas vid blå stjärna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 29 

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. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

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 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Urban Widmark (M) X 

Christer Caesar (KO) X 

Lena Wallentheim, 2:e vice ordförande 
X 

(S) 

Joachim Fors (S) X 

Åsa Thurn (S) X 

Magnus Åkeborn (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 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

granskning". 

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: 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

I 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H'"ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

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 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-12-22 KLF 2019/240 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Upphävande av kommunal författning om bidrag till 
studieförbunden i Hässleholms kommun 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige följande beslut. 
 
Den kommunala författningen ” Ekonomiskt stöd till studieförbunden” (D4) 
ska upphöra att gälla. 

 

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.  
 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

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 
granskning”. 
 
Riksrevisionens granskning föreligger nu i form av rapporten ”Statsbidraget till 
studieförbunden – kontroll och uppföljning (RiR 2022:20)” (Statsbidraget till 
studieförbunden – kontroll och uppföljning | 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 
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JAV 

kommunfullmäktige vidhåller kommunledningsförvaltningen förslaget att den 
kommunala författningen "Ekonomiskt stöd till studieförbunden” bör upphävas. 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
 

 

Sändlista: 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 

  



   Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 32 (75) 
Sammanträdesdatum:  
2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 201   
 

Upphävande av kommunal författning om bidrag till 
studieförbunden i kommunen 
Dnr: KLF 2019/240 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar på begäran av en minoritet att återremittera ärendet 
för att avvakta riksrevisionens granskning.  

Reservationer 

Moderaternas, Kristdemokraternas, Sverigedemokraternas och Folkets väls 
ledamöter reserverar sig mot beslutet.  

Yrkande 

Lars Johnsson (M), Johan Peltonen (SD), Hanna Nilsson (SD), Mikael Björklund 
(FV) och Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Agneta Olsson Enochsson (L), Ann-Kristine Johnsson (C), Anita Peterson (V), 
Johan Hammarqvist (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Lena Wallentheim (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att avvakta 
riksrevisionens granskning. I andra hand yrkar hon avslag på kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Dolores Öhman (MP), Anna Walllentheim (S), Connie Asterman (S), Lena Nilsson 
(S), Ingrid Nyman (S), Arberesha Sabani (MP) och Magnus Åkeborn (V) instämmer 
i Lena Wallentheims yrkanden.  

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

24 ja-röster och 34 nej-röster lämnas. 3 avstår från att rösta.  

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 
Lena Wallentheim (S) Ja 

 
Patrik Jönsson (SD) Nej 



   Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 33 (75) 
Sammanträdesdatum:  
2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Johan Hammarqvist (C) Ja 
 

Lars Johnsson (M) Nej 
Joachim Fors (S) Ja 

 
Hanna Nilsson (SD) Nej 

Lena Nilsson (S) Ja 
 

Kenny Hansson (M) Nej 
Magnus Åkeborn (V) Ja 

 
Ulf Berggren (SD) Nej 

Dolores Öhman (MP) Ja 
 

Robin Gustavsson (KD) Nej 
Christer Welinder (S) Ja 

 
Sven Lundh (SD) Nej 

Lena Svensson (C) Ja 
 

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

 
Jerry Andersson (SD) Nej 

Camilla Lindoff (S) Ja 
 

Karin Axelsson (M) Nej 
Anders Edwall (C) Ja 

 
Johan Peltonen (SD) Nej 

Benny Petersson (S) Ja 
 

Christer Caesar (KD) Nej 
Anita Peterson (V) Ja 

 
Mats Andersson (SD) Nej 

Monica Ero (S) Ja 
 

Erik Berg (M) Nej 
Andreas Dahlberg (S) Ja 

 
Johanna Hörgerud (SD) Nej 

Ann–Kristine Johnsson (C) Ja 
 

Susanne Lottsfeldt (SD) Nej 
Arberesha Sabani (MP) Ja 

 
Douglas Roth (M) Nej 

Connie Asterman (S) Ja 
 

Lars Klees (SD) Nej 
Ola Lindahl (S) Ja 

 
Ernst Herslow (FV) Nej 

Anna Wallentheim (S) Ja 
 

Gunnel Gustavsson (KD) Nej 
Arne J Persson (C) Ja 

 
Torsten Nilsson (M) Nej 

Ingrid Nyman (S) Ja 
 

Jonny Dolkow (SD) Nej 
Henrik Backlund (S) Ja 

 
Lina Bengtsson (M) Nej 

Helena Malje (S) Ja 
 

Gunnel Bruhn (SD) Nej 
Totalt 24 

 
Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

   
Allan Ljungqvist (FV) Nej 

   
Maria Tennevi (KD) Nej 

   
Karina Olsson (SD) Nej 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 
 

Thom Nilsson (FV) Nej 
Mikael Koenen (L) Avstår 

 
Mikael Björklund (FV) Nej 

Marie Hult (L) Avstår 
 

Andreas Novotny (M) Nej 
Agneta Olsson Enochsson (L) Avstår 

 
Joakim Karlsson (M) Nej 

Totalt 3 
 

Ken Breisch (SD) Nej 

   
Paul Thurn (SD) Nej 

   
Totalt 34 

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

Beskrivning av ärendet  

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



   Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 34 (75) 
Sammanträdesdatum:  
2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

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

Bedömning 

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, föreslås att den kommunala författningen "Ekonomiskt 
stöd till studieförbunden” upphävs. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-01, § 151, kommunfullmäktige att den 
kommunala författningen ”Ekonomiskt stöd till studieförbunden” (D4) ska 
upphöra att gälla.   

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.  

Lena Svensson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt följande:  

”Centerpartiet reserverar sig mot beslut att upphäva den kommunala författningen 
”Ekonomiskt stöd till studieförbunden” 

Studieförbunden har både historiskt och i nutid varit en självklarhet i vårt samhälle. 

Vi befarar att detta beslut framöver leder till minskade verksamheter för 
funktionsvariationer, äldreomsorg, integration, ungdomar och unga vuxna. 

Studieförbundens verksamheter är ofta det som bidrar till en aktiv landsbygd och 
möjlighet för kommuninnevånarna ute i byarna att medverka i sociala sammanhang. 
Åter igen görs besparingar som slår hårt mot kommuninnevånarnas vardag och 
möjlighet till personlig utveckling.”  

Magnus Åkeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning:  

”Vänsterpartiet är bestörta av detta angrepp på folkbildningen i Sverige. Vi tänker 



   Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 35 (75) 
Sammanträdesdatum:  
2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

fortsätta att återupprätta alla studieförbunds (oavsett parti förbindelse) möjligheter 
att verka och utvecklas.” 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning:  

”Detta beslut är ett slag mot demokratin, folkbildningen och kulturen. Staten har 
fyra syfte med att stödja studieförbund: 1. Stärka demokrati; 2. Förbättra 
förutsättningar för människor att påverka sin livssituation och delta i 
samhällsutvecklingen; 3) Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
utbildningsnivån i samhället; 4) Bredda intressent i kulturlivet. Folkbildningsrådet 
konstaterar att folkbildningen finns i hela landet och når mer än en miljon 
människor varje år. Studieförbund och folkhögskolor skapar mötesplatser, bland 
annat i landets marginaliserade stadsdelar, som bidrar till tillit och gemenskap. Detta 
beslut innebär att Hässleholms kommun avslutar sitt stöd till studieförbunden. Det 
är skrämmande att så många partier i vår kommun kan vara emot att ge stöd till 
demokratin, folkbildningen och kulturen.” 

Björn Widmark (FV) och Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut.  

Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) yrkar avslag på ärendet. Ordförande 
ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till beslut bifallet.  

Votering begärs.  

Följande voteringsproposition godkänns. ”Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill avslå ärendet röstar nej.”  

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT JA NEJ AV -
STÅR 

Karin Axelsson (M) x     
Robin Gustavsson (KD) x     
Agneta Olsson Enochsson (L) x     
Hanna Nilsson (SD), 1:e vice ordförande   x     
Ulf Berggren (SD) x     
Sven Lundh (SD) x     
Björn Widmark (FV) x     
Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande    x   
Joachim Fors (S)   x   
Irene Nilsson (S)   x   
Henrik Backlund (S)   x   
Lena Svensson (C)    x   



   Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 36 (75) 
Sammanträdesdatum:  
2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Lars Johnsson (M), Ordförande   x     

 
8 5 0 

 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.  

_____________________ 

 
Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunal författningssamling 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2021-06-02 KLF 2019/240 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
Magnus.Gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Upphävande av kommunal författning om bidrag till 
studieförbunden i kommunen 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
Den kommunala författningen ” Ekonomiskt stöd till studieförbunden” (D4) 
ska upphöra att gälla.  

 

 

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

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Bedömning 
 
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, föreslås att den kommunala författningen "Ekonomiskt 
stöd till studieförbunden” upphävs. 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

 

 

Sändlista: 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunal författningssamling 

 

 

 

 



   Kommunstyrelsen 
 

Protokoll 41 (64) 
Sammanträdesdatum:  
2019-11-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 248 
 

Upphävande av kommunal författning om ekonomiskt stöd till 
studieförbunden 
Dnr: KLF 2019/240 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut 
om budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet.  

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter och Lena Svensson (C) avstår från att delta i 
beslutet.  

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att ärendet återremitteras i avvaktan på 
kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.  

Björn Widmark (FV) yrkar att ärendet beslutas idag i enlighet med liggande förslag 
till beslut.  

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till Robin Gustavssons återremissyrkande.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan 16.03 och 16.07. 

Omröstning 

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

Votering begärs.  

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

7 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 5 avstår från att rösta.  



   Kommunstyrelsen 
 

Protokoll 42 (64) 
Sammanträdesdatum:  
2019-11-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Lars 
Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Björn Widmark (FV). 

Följande avstår från att rösta: Ola Lindahl (S), Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), 
Henrik Backlund (S), Lena Svensson (C). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att återremittera ärendet.  

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). 
 
Bedömning  
Eftersom kultur- och fritidsnämnden beslutat att några bidrag inte ska ges till 
studieförbunden under år 2020 bör den kommunala författning som berättigar 
studieförbunden till bidrag upphävas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2019-11-06, § 133, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Den kommunala författningen ” Ekonomiskt stöd till studieförbunden” (D4) 
upphör att gälla från och med den 1 januari 2020. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet.  

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på ärendet.  

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

_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunal författningssamling 



   Kommunstyrelsen 
 

Protokoll 43 (64) 
Sammanträdesdatum:  
2019-11-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen  
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2019-10-07 KLF 2019/240 

      

  
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
Magnus.Gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Upphävande av kommunal författning om ekonomiskt 
stöd till studieförbunden 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
Den kommunala författningen ” Ekonomiskt stöd till studieförbunden” (D4) 
upphör att gälla från och med den 1 januari 2020. 

 

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 kommun-
fullmäktige besluta att från och med 2020-01-01 upphäva styrdokument "Ekono-
miskt stöd till studieförbunden" (kommunal författningssamling D4, dnr. 
2014/1088 800). 
 
Bedömning  
 
Eftersom kultur- och fritidsnämnden beslutat att några bidrag  inte ska ges till 
studieförbunden under år 2020 bör den kommunala författning som berättigar 
studieförbunden till bidrag upphävas. 

 

 

 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Elisabeth Aidemark   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 
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SAlvllvlANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdet ajoumera.r far iiver/äggningar 15.15-15.23 

§ 62 

Beslut om upphävande av bidrag till studieförbunden i 
Hässleholms kommun 
Dnr: KFF 2019/58 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

samtliga medel avseende bidrag till stuclieförbund, 2 234 tkr, tas bort 

från kultur-och fritidsnämndens internbudget 2020 som en del av 

fullmäktiges beslutade besparing 2019 §179. 

Vidare föreslår kultur- och fritidsnämnden kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att från och med 2020-01-01 upphäva 

styrdokumcntct "Ekonomiskt stöd till studieförbunden" 

(kommunal författningssamling D4, <lnr. 2014/1088 800). 

Reservationer 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation undertecknad av 
Ann-Kristin Johnsson lämnas. 

Socialdemokraterna reserverar sig och ställer sig bakom den av Centerpartiet 
inlämnade skriftliga reservationen. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

19 (25) 
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SAMlvlANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Hässleholms 
komm un 

Kultur- och fritidsnämnden 

Yrkande 

Ann-Kristin Johnsson (C) yrkar avslag till liggande förslag. 

Socialdemokraterna instämmer i Ann-Kristin Johnssons avslagsyrkande. 

Johan Peltonen (SD) och Mikael Björklund (FV) yrkar bifall till liggande förslag. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag mot Ann-Kristin Johnssons och 
Socialdemokraternas avslagsyrkande och finner liggande förslag bifallet. 

Votering begärs . 

Följande voteringsproposition godkänns. " Den som vill bifalla liggande förslag 
röstar ja. Den som vill bifalla Ann-Kristin Johnssons och Socialdemokraternas 
avslagsyrkande röstar nej". 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgj .ers Röst Ledamot Röst 

Winnie Aronsson (L) Ja Connie Asterman (S) Nej 
Johan Peltonen (SD) Ja Sven-Inge Persson (S) Nej 
Gunnel Gustavsson (KD) Ja Marie Svensson (S) Nej 
Jörgen Nilsson (NI) Ja Ann-K.ristinJohnsson (C) Nej 
Mikael Björklund (FV) Ja 
Fel.i,'< Sigeback (SD) Ja 
Jonny Dolkov (SD) Ja 

Totalt 7 Totalt 4 

Kultur- och fritidsnämnden har därmed beslutat enligt liggande förslag. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

20 (25) 
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SAivrMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni ant gs 
kommunens b\.tdget för 2020. I det förslag som vann gehör finns en 
be p:uing om total 9,5 mnkr för kultur- och fritidsnämnden. Av 
dessa fu: anvisat 1,5 mnkr som personalkostnadsreducecing och 
8 mnkr som ospecificerad besparing. 

Kukur- och Eciå.dsförvaltn.ingen har i dialog med alliansens grupp i Kultur
och fricidsnämnden samt nämndens AL tagit fram ett underlag utifi:, n de 
politi ka prioriteringar som framkommit. 

Etr av d F" r lag ·om togs fram var atr samtliga bidrag till kommunen· 
Stlldid" rbun<l skulle upphävas. Detta förslag re i<lerade · sedan till art 
anslagen istället kulle hakeras. Halveringen av anslagen ·krcv fram som en 
del rtY det sparpaket som ålagts nämnden att besluta om vid nämndens 
amman träde den 26 september 2019. 

· fter att handlingarna skickats ut till nämnden har förslaget till tgärder 
ändrats och samtliga bidrag föreslås nu upphävas. Med anledning av 
ändringen, . amt att ett totalt upphävande av bidragen och dess styrdokument 
kräver beslut i kommunfullmäktige, skrivs nu <lett:1 ärende frnm enligt 
uppc.l:rng ft:iln ordförande. 

Bilaga: 

Skriftlig reservation Centerpartiet 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

21 (25) 



       2021-09-24 
 
 
Till kommunfullmäktiges ledamöter i Hässleholms kommun 
  
Behåll och utveckla stödet till studieförbunden 
  
Studieförbunden i Hässleholm ser med stor oro på det förslag som ligger till fullmäktige om att ta 
bort styrdokumentet för kommunens bidrag till folkbildningen/studieförbunden. Hässleholms 
kommun avser nu att bryta det handslag som hittills gällt mellan stat, region och kommuner om ett 
ekonomiskt stöd till studieförbundens verksamhet.  
  
De 10 studieförbunden har under många år bedrivit studiecirklar, kurser och utbildningar i 
Hässleholms kommun samt genomfört oräkneliga kulturarrangemang. Vi har samarbetat med 
kommunens bibliotek, haft utställningar i konsthallen, musikfestivaler, genomfört arrangemang på 
mötesplatser för seniorer, fritidsgårdar, hyrt lokaler av kommunen, genomfört årsmöten och 
konferenser i Kulturhuset. 
  
Studieförbunden arbetar främst med personer från 13 år och uppåt. Vi har under åren nått och 
kunnat erbjuda bra bildningsverksamhet till tusentals deltagare, många av dem med mindre 
ekonomiska möjligheter, t ex arbetslösa, seniorer och personer med funktionsvariationer. 
Verksamheten har generellt en mycket stor spännvidd från t ex dans, teckna manga, rollspel, 
rockskola och läxläsning till språk, jägarskola, körsång, måleri, surfa säkert med mobiltelefon och 
olika traditionella hantverk som vävning, keramik och träslöjd.  Vi arbetar även med 
föreningsutveckling och stödjer föreningar och kamratgrupper som vill engagera sig vilket gynnar 
lokal demokrati.   
  
Studieförbunden har även sedan 2015 haft ett särskilt uppdrag av staten och arbetat med svenska, 
språkträning och samhällsinformation för nyanlända utrikesfödda, vilket bör underlätta för fortsatta 
studier vid kommunens SFI och bidrar till integration av nyanlända. 
  
Studieförbunden står nu i startgroparna för att återstarta den verksamhet som inte kunna 
genomföras på grund av Corona-pandemin, men läget ser annorlunda ut i Hässleholm pga av det 
indragna bidraget och nu verkar kommunen vilja dra undan mattan helt genom det förslag som ligger 
uppe till beslut. Många personer har inte kunnat träffas i sina verksamheter. Den digitala klyftan har 
även gjort att många, främst äldre, i vissa delar inte kunnat hålla kontakten med nära och kära. 
Studieförbunden kan hjälpa till att motverka psykisk ohälsa på grund av ofrivillig isolering och 
dessutom ge stöd för att komma över den digitala klyftan.  
 
Studieförbunden har under många år varit med och skapat arbetstillfällen i kommunen och flera 
studieförbund har i och med det indragna bidraget varit tvungna att säga upp medarbetare och 
något studieförbund har redan lämnat kommunen. Studieförbunden är en av Sveriges största 
kulturarrangör och en viktig arbetsgivare inom kultursektorn.  
  
Det ekonomiska stödet till studieförbunden är ju redan borta och klubbas förslaget igenom i 
kommunfullmäktige 2021-09-27 försvinner möjligheten att återinföra ett stöd till studieförbunden på 
ett enkelt sätt.  
 
Studieförbunden för med sig regionala och statliga medel till kommunen som tillsammans är ca 
mellan 6-8 x det kommunala stödet . Region Skåne ger inte bidrag för verksamhet i sk 
”Nollkommuner”, som Hässleholm nu är, dvs i de fall kommuner inte tar ansvar för folkbildningen 
och ger bidrag till studieförbunden utgår det inte heller något regionalt stöd och då studieförbunden 



i princip inte gör mer än minimalt (dvs att stötta sina medlemsorganisationer), pga av det indragna 
kommunala bidraget blir också det statliga stödet in till kommunen väldigt litet. Studieförbunden 
arbetar också mycket med att söka externa medel och vissa har även interna projektmedel och 
finansiering från olika fonder, stiftelser, EU etc. Detta är en stor och viktig sak som studieförbunden 
gör och som inte heller längre görs för Hässleholm.  
 
I en nyligen publicerad artikel i Norra Skåne uttalar kommunalrådet Lars Johnsson att kommuner inte 
ska finansiera vuxnas fritidssysselsättningar. Det måste i logikens namn i så fall också betyda att 
kommunen kommer att ta bort ekonomiskt stöd och sponsring till idrottsföreningar där vuxna också 
deltar, hembygdsföreningar, motorsportsföreningar, övriga föreningar med vuxna fritidsdeltagare 
jämte de föreningar (som för övrigt ofta får ett starkt stöd av studieförbunden), marknader, 
stadsfester och att man avser att ta fullt betalt för hyra av kommunala lokaler, idrottsanläggningar, 
möteslokaler, konferensrum i Kulturhuset med mera.  
  
Studieförbunden menar att borttagandet av stödet till föreningslivet i allmänhet, och 
studieförbunden i synnerhet är helt fel väg att gå. 
Motverka de krafter som vill montera ned bildning, kunskapssökande, engagemang och demokrati!  
  
Stärk bildningen i Hässleholms kommun och återinför stödet till studieförbunden!  
  
Susanne Alpar 
Ordförande SSO-Studieförbundens samverkansorgan i Nordöstra Skåne 
 
E.u  
 
SSO-Studieförbundens samverkansorgan i Nordöstra Skåne 
ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens, Medborgarskolan, NBV, Sensus, 
Studiefrämjandet, SV-Studieförbundet Vuxenskolan  
  
 
Bilaga; ”Konsekvensanalys”, gjord med anledning av indraget studieförbundsbidrag och 
inskickad till Hässleholms kommun 2019-10-23 
 



ÄRENDETEXT 

Datum Diarienummer
2019-09-25  

Kultur- och fritidsnämnden 
2019-09-26 

Handläggare
Anders Rosengren, förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
0451 – 26 70 01
anders.rosengren@hassleholm.se

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen

Postadress: Vattugatan 22, 281 23 Hässleholm Besöksadress: Kulturhuset Telefon: 0451 26 70 00 Telefax: 0451 814 06
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

Beslut om upphävande av bidrag till studieförbund i 
Hässleholms kommun.  

Förslag till beslut.

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

 
Beskrivning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni antogs kommunens budget 
för 2020. I det förslag som vann gehör finns en besparing om totalt 9,5 mnkr för 
kultur- och fritidsnämnden. Av dessa är anvisat 1,5 mnkr som 
personalkostnadsreducering och 8 mnkr som ospecificerad besparing. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har i dialog med alliansens grupp i Kultur- och 
fritidsnämnden samt nämndens AU tagit fram ett underlag utifrån de politiska 
prioriteringar som framkommit. 

Ett av de förslag som togs fram var att samtliga bidrag till kommunens 
studieförbund skulle upphävas. Detta förslag reviderades sedan till att anslagen 
istället skulle halveras. Halveringen av anslagen skrevs fram som en del av det 

Hässleholms 
kommun 
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-267 000 Telefax: 0451-856 25
E-post: kommunledningen@hassleholm.se Bankgiro: 8663494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se
Faktureringsadress: Hässleholms kommun, FakturorHLM, Box 140, 281 22 Hässleholm

Https://hlmadm-my.sharepoint.com/personal/isabelle lood hassleholm se/Documents/Skrivbord/11/11. Beslut om upphävande av 

sparpaket som ålagts nämnden att besluta om vid nämndens sammanträde den 26 
september 2019. 

Efter att handlingarna skickats ut till nämnden har förslaget till åtgärder ändrats 
och samtliga bidrag föreslås nu upphävas. Med anledning av ändringen, samt att 
ett totalt upphävande av bidragen samt dess styrdokument kräver beslut i 
kommunfullmäktige, skrivs nu detta ärende fram enligt uppdrag från ordförande.  

Presentation från studieförbunden som visar på konsekvenserna av beslutet 
bifogas. 

 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Anders Rosengren. 

Förvaltningschef 



Mindre, färre, sämre i Hässleholm

KULTUR_ENS 

■ i 

Studieförbundet 
Vux-kolan 

d~~ me uorgarskolan 

Studie 
främjandet 

IBN RUSHD 
STUDIEFÖUUND 

B 

Bild 
SISAM 
Slcln..::~ srudic:förhund i. ~~nwcrkmi 



Statens 4 syften för stödet till 
folkbildningen…

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla 
demokratin

• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald 
människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen

• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings-
och utbildningsnivån i samhället

• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i 
kulturlivet.

Villkor för statsbidraget till folkbildningen anges i regeringens 
förordning om statsbidrag till folkbildningen. SISAM 

Slcln..::~ srudic:förhund i. ~~nwcrkmi 



Vad får Hässleholm tillbaka?

• Hyror, kommunalskatt, försäljning av varor och tjänster 

• 700´ i kommunal inkomstskatt (personal, cirkelledare m.fl)

• Direkt fakturerat från kommunen till studieförbunden
ca 200’, samt indirekt varor och tjänster ca 700’ – 1 milj./år

• Verksamhetsstöd. Till kultur, cirklar, föreningar etc. 

• Hyra & nyttjande av Kulturhuset/ Statt/ bygdegårdar. 
Ledarutbildningar, pers.utb. regionskonferenser, årsmöten, (bl.a. 
SISAM-konferenser2 ggr/år, som förläggs här). 4-500’/år SISAM 

Slcln..::~ srudic:förhund i. ~~nwcrkmi 



isberget) 



Kommunen i
folkbildningssiffror

St.tim.

42 000

Timmar 
totalt

52 854

Kulturprogram

1206

Kultur-
timmar

10 854

Deltagare i 
cirklar

10 000

Deltagare på 
kultur

58 089

Kommunens 
bidrag 2018
2,2 milj

Kommunens 
bidrag per 

studietimme
38



Vad får kommunen mer?

• Vi ger pedagogiskt stöd, ledarutveckling, föreningskunskap, 
föreningsstöd, vi erbjuder nätverk. Vi ser till att våra samverkande 
föreningar verkar på ett demokratiskt och jämställt sätt.

• Vem fixar detta om inte vi kan? 

SISAM 
Slcln..::~ srudic:förhund i. ~~nwcrkmi 



Riskanalys
om bidraget tas bort

• Färre kulturarrangemang (konserter, scenisk konst av olika slag, 
utställningar etc.)

• Extra medel/projektbidrag kommer ej att satsas i Hässleholm
• Konferenser/utbildningar förläggs någon annanstans
• Samarbetet kommunen/studieförbund kommer att bli sämre 

eller förenas med kostnader för kommunen
• Minskat pedagogiskt, ekonomiskt, administrativt och 

organisatoriskt stöd till samarbetande föreningar, och vi som  
”samhällsfilter” riskerar att fungera sämre eller inte alls.

SISAM 
Slcln..::~ srudic:förhund i. ~~nwcrkmi 



Riskanalys
forts.

• Spelningar/möjligheter till amatörkulturutövarna, import och 
export

• ”Kittet i samhället”, det som skapar ett hållbart samhälle  
(Agenda 2030, och demokrati, hälsa, kompetens, delaktighet)

• Kultur i byarna
• Verksamhet för funktionsvariationer, äldreomsorg, integration, 

ungdomar och unga vuxna 18-25år. Riktat bidrag

Om ett Ungdomens hus byggs…
Vem skall fylla det med verksamhet?
Vem tar hand om kultur i äldreomsorgen?
Vem värnar verksamhet på landsbygden? SISAM 

Slcln..::~ srudic:förhund i. ~~nwcrkmi 



Bibehåll

• Bibehåll bidrag för att fortsatt möjliggöra att kultur-, ungdoms-, 
senior- och integrationsverksamhet är tillgängligt för alla i hela
Hässleholms kommun, från 13 år och alla åldrar.

• Bibehåll bidrag för att motverka social oro och minska risken för 
utanförskap. Aktiva, närvarande och lokalt förankrade studieförbund 
skapar och bevarar ett öppet och tillgängligt Hässleholm som fler vill 
bo och leva i.

SISAM 
Sk. n('e. . rudif.,förh1111d · sam\· rkan 



H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

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. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

Sänt till: 
Personalavdelningen 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

Justering Utdraget bestyrkes 
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   Personalutskottet  
 

Protokoll 9 (14) 
Sammanträdesdatum:  
2023-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 4   
 

Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för förtroendevalda och 
anställda i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2022/158 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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. 

 

_____________________ 
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Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för 
förtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun 

  

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. 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. 

 

Hässleholms 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 107 

Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för 
förtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2022/158 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 

Yrkande 

Christer Caesar (KD) yrkar återremiss på ärendet för att omarbeta tidsplanen då 
ärendet refererar till en budget som i princip redan är klar. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av personalutskottet har personalavdelningen utrett konsekvenserna av 
och möjligheterna till en ändring av "Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda 
och anställda i Hässleholms kommun". 

Riktlinjens 1 :a § reglerar vem som kan komma i fråga för minnesgåva samt vilka 
förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att tilldelas en minnesgåva. 

Nuvarande skrivning innehåller begreppet sammanhängande, vilket innebär att · 
uppdragstagaren eller den anställde måste vara i Hässleholms kommuns tjänst 
oavbrutet i minst 24 år för att vara berättigad till en minnesgåva. 

Detta synsätt kan uppfattas förlegat, då arbetstagare numera generellt sett byter 
arbetsgivare oftare under ett arbetsliv. En revidering av den nuvarande riktlinjens 
1 :a § föreslås genom att ordet sammanhängande ersätts med ordet sammanlagt. En 
sådan ändring blir en direkt anpassning till det moderna arbetslivet. Ett stort antal 
kommuner använder sig av den sammanlagda tiden för att avgöra när någon ska 
uppmärksammas med minnesgåva. 

Genom att ändra i riktlinjen visar Hässleholms kommun på att kommunen sätter 
värde på medarbetarens sammanlagda insats i uppdragen/ anställningarna för 
kommunen. Medarbetare som slutar sin anställning i kommunen och sedan på nytt 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

väljer att arbeta för kommunen, kan med sina förvärvade kunskaper och 
erfarenheter vara viktiga drivkrafter i verksamheternas utvecklingsarbete, och bör 

premieras för det. 

En "återvändare" bör också betraktas som ett tecken på att Hässleholms kommun 
har en attraktivitet som arbetsgivare. 

I förslaget till ny riktlinje är det den totala anställningstiden i kommunen som är i 
fokus, inte omfattningen. Hässleholms kommun, likt många andra kommuner, 
använder sig av digitala system vid fastställande av den totala uppdrags-
/ anställnings tiden. Systemet indikerar inte sysselsättningsgrad eller typ av uppdrag. 
Det skulle krävas ett mycket omfattande manuellt arbete att i detalj få fram sådana 
uppgifter. Mot denna bakgrund föreslås skrivningarna: "och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden" samt "med en .rysselsättningsgrad på minst 40% av heltid" att tas 
bort i en ny riktlinje. 

Anställningar som ligger långt tillbaka i tiden finns inte i kommunens digitala 
system. En generösare tolkning av uppdrags-/ anställnings tiden för att tilldelas 
minnesgåva innebär därför att högre krav kommer att ställas på den enskilde. Hen 
kommer behöva ta ett större ansvar i att påtala när anställningstiden för att tilldelas 
minnesgåva är uppfylld, och medarbetaren måste, precis som idag, vara beredd på 
att kunna styrka äldre anställningsperioder med egna handlingar. 

Förfarandet blir detsamma för förtroendevalda. 

Svårigheten med identifiering av äldre anställningstider bör minska i takt med att 
kommunen infört digitala personalsystem. 

Den nya riktlinjen föreslås att börja gälla från och med 2023-01-01. 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt nuvarande regelverk har i genomsnitt 65 medarbetare erhållit minnesgåva de 
senaste fem åren. Budgeten ligger för närvarande på 334 000 kronor. 

Ar 2023, med ett ny generösare riktlinje, uppskattas ungefär 300 medarbetare bli 
föremål för minnesgåva. Anledningen till den tillfälligt stora ökningen är att fler 
medarbetare är aktuella för de nya reglerna med sammanlagd anställningstid om 24 
år, men också ett stort antal som har mer än 24. Kostnaden för gåvan detta 
"uppsamlingsår" uppskattas till cirka 1 575 000 kr. Därtill kommer kostnaden för 
festlighet som beräknas till 600 kronor per person vilket innebär ytterligare 360 000 
kronor för 300 medarbetare med respektive. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

2024 beräknas ungefår 100 medarbetare tilldelas minnes gåva, till en uppskattad 
kostnad av cirka 550 000 kr, plus kostnader för festligheter motsvarande 140 000. 
Beloppen är beräknade utifrån en höjning av prisbasbelopp och ökade kostnader på 
grund av inflation. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 139, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Dokumentet "Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun" revideras genom att i dokumentets 1 :a § byts ordet 
sammanhängande ut mot ordet sammanlagt. 

2. Regleringarna: "och därvid varit ordinarie ledamot minst halva tiden" samt 
"med en sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid" tas bort. 

3. Den reviderade riktlinjen gäller från och med 2023-01-01. 

4. Den uppskattade ökade kostnaden för år 2023 på cirka 1,6 miljoner kronor 
samt den uppskattade ökade årliga kostnaden för år 2024 och framåt på 
356 000 kronor arbetas in i budgeten. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till punkt 1-3 och att punkt 4 får följande lydelse: 

"Den uppskattade ökade kostnaden för år 2023 på cirka 1,6 miljoner kronor samt 
den uppskattade ökade årliga kostnaden för år 2024 och framåt på 356 000 kronor 
arbetas in i budgeten." 

Robin Gustavsson (KD) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut punkt 1-3 under proposition och 
finner det bifallet. Han ställer därefter Lena Wallentheims yrkande under 
proposition och finner även det bifallet. 

Sänt till: 
Personalchef 
HR-specialist, Karin Wendt 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ Ifl 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

§ 139 

Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för 
förtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2022/158 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följ ande beslut: 

1. Dokumentet "Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun" revideras genom att i dokumentets 1 :a § byts ordet 
sammanhängande ut mot ordet sammanlagt. 

2. Regleringarna: "och därvid varit ordinarie ledamot minst halva tiden" samt 
"med en sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid" tas bort. 

3. Den reviderade riktlinjen gäller från och med 2023-01-01. 

4. Den uppskattade ökade kostnaden för år 2023 på cirka 1,6 miljoner kronor 
samt den uppskattade ökade årliga kostnaden för år 2024 och framåt på 
356 000 kronor arbetas in i budgeten. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till punkt 1-3 och att punkt 4 får följande lydelse: 

"Den uppskattade ökade kostnaden för år 2023 på cirka 1,6 miljoner kronor samt 
den uppskattade ökade årliga kostnaden för år 2024 och framåt på 356 000 kronor 
arbetas in i budgeten." 

Robin Gustavsson (KD) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut punkt 1-3 under proposition och 
finner det bifallet. Han ställer därefter Lena Wallentheims yrkande under 
proposition och finner även det bifallet. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av personalutskottet har personalavdelningen utrett konsekvenserna av 
och möjligheterna till en ändring av "Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda 
och anställda i Hässlehohns kommun". 

Riktlinjens 1 :a § reglerar vem som kan komma i fråga för minnesgåva samt vilka 
förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att tilldelas en minnesgåva. 

"Hässleholms kommuns minnesgåva tilldelas 

förtroendevald, som sammanhängande innehaft uppdrag inom 
nämnder/ styrelser hos kommunen i minst 24 år och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden 

befattningshavare i kommunens tjänst, som sammanhängande varit anställd i 
minst 24 år med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid 

om synnerliga skäl föreligger, annan person, som utfört värdefulla insatser åt 
kommunen. 

Samma person kan endast mottaga minnesgåva en gång." 

Nuvarande skrivning innehåller begreppet sammanhängande, vilket innebär att 
uppdrags tagaren eller den anställde måste vara i Hässlehohns kommuns tjänst 
oavbrutet i minst 24 år för att vara berättigad till en minnesgåva. 

Detta synsätt kan uppfattas förlegat, då arbetstagare numera generellt sett byter 
arbetsgivare oftare under ett arbetsliv. En revidering av den nuvarande riktlinjens 
1 :a § föreslås genom att ordet sammanhängande ersätts med ordet sammanlagt. En 
sådan ändring blir en direkt anpassning till det moderna arbetslivet. Ett stort antal 
kommuner använder sig av den sammanlagda tiden för att avgöra när någon ska 
uppmärksammas med minnesgåva. 

Genom att ändra i riktlinjen visar Hässlehohns kommun på att kommunen sätter 
värde på medarbetarens sammanlagda insats i uppdragen/ anställningarna för 
kommunen. Medarbetare som slutar sin anställning i kommunen och sedan på nytt 
välj er att arbeta för kommunen, kan med sina förvärvade kunskaper och 
erfarenheter vara viktiga drivkrafter i verksamheternas utvecklingsarbete, och bör 
premieras för det. 

En "återvändare" bör också betraktas som ett tecken på att Hässlehohns kommun 
har en attraktivitet som arbetsgivare. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

I förslaget till ny riktlinje är det den totala anställningstiden i kommunen som är i 
fokus, inte omfattningen. Hässleholms kommun, likt många andra kommuner, 
använder sig av digitala system vid fastställande av den totala uppdrags-
/ anställnings tiden. Systemet indikerar inte sysselsättningsgrad eller typ av uppdrag. 
Det skulle krävas ett mycket omfattande manuellt arbete att i detalj få fram sådana 
uppgifter. Mot denna bakgrund föreslås skrivningarna: "och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden" samt "med en .sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid" att tas 
bort i en ny riktlinje. 

Anställningar som ligger långt tillbaka i tiden finns inte i kommunens digitala 
system. En generösare tolkning av uppdrags-/ anställnings tiden för att tilldelas 
minnesgåva innebär därför att högre krav kommer att ställas på den enskilde. Hen 
kommer behöva ta ett större ansvar i att påtala när anställningstiden för att tilldelas 
minnesgåva är uppfylld, och medarbetaren måste, precis som idag, vara beredd på 
att kunna styrka äldre anställningsperioder med egna handlingar. 

Förfarandet blir detsamma för förtroendevalda. 

Svårigheten med identifiering av äldre anställningstider bör minska i takt med att 
kommunen infört digitala personalsystem. 

Förutom redan beskrivna ändringar under riktlinjens 1:a § föreslås följande 
redaktionella ändringar: 

§ 2 beloppet för gåvan utgörs av 10 % av årets prisbasbelopp. Summan för år 
2013 är 4 450 kr, byts ut mot: Beloppet för gåvan utgörs av 10 % av respektive 
års prisbasbelopp. 

§ 4 samtliga nämnder eller förvaltningar skall varje år till 
personalavdelningen lämna förslag på de personer som kan tänkas komma i 
fråga för minnesgåva, byts ut till kommunledningsförvaltningen. 

§ 5 kostnaden belastar personalavdelningens verksamhet, byts ut mot 
kommunledningsförvaltningens verksamhet. 

§ 6 personalchef byts ut mot HR-chef. 

§ 7 tas bort, innehållet i paragrafen flyttas till 1 :a paragrafens andra stycke. 

Den nya riktlinjen föreslås att börja gälla från och med 2023-01-01. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Enligt nuvarande regelverk har i genomsnitt 65 medarbetare erhållit minnesgåva de 
senaste fem åren. Budgeten ligger för närvarande på 334 000 kronor. 

Ar 2023, med ett ny generösare riktlinje, uppskattas ungefar 300 medarbetare bli 
föremål för minnesgåva. Anledningen till den tillfalligt stora ökningen är att fler 
medarbetare är aktuella för de nya reglerna med sammanlagd anställningstid om 24 
år, men också ett stort antal som har mer än 24. Kostnaden för gåvan detta 
"uppsamlingsår" uppskattas till cirka 1 575 000 kr. Därtill kommer kostnaden för 
festlighet som beräknas till 600 kronor per person vilket innebär ytterligare 360 000 
kronor för 300 medarbetare med respektive. 

2024 beräknas ungefar 100 medarbetare tilldelas minnes gåva, till en uppskattad 
kostnad av cirka 550 000 kr, plus kostnader för festligheter motsvarande 140 000. 
Beloppen är beräknade utifrån en höjning av prisbasbelopp och ökade kostnader på 
grund av inflation. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2022-08-19, § 26, kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att: 

1. Dokumentet "Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun" revideras genom att i dokumentets 1 :a § byts ordet 
sammanhängande ut mot ordet sammanlagt. 

2. Regleringarna: "och därvid varit ordinarie ledamot minst halva tiden" samt 
"med en sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid" tas bort. 

3. Den reviderade riktlinjen gäller från och med 2023-01-01. 
4. Den uppskattade ökade kostnaden för år 2023 på cirka 1,6 miljoner kronor 

samt den uppskattade ökade årliga kostnaden för år 2024 och framåt på 
356 000 kr hänskjuts till budgetberedningen. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Personalchef 
HR-specialist, Karin Wendt 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ '1-J 
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   Personalutskottet  
 

Protokoll 10 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2022-08-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 
1. Dokumentet ”Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 

Hässleholms kommun” revideras genom att i dokumentets 1:a § byts ordet 
sammanhängande ut mot ordet sammanlagt. 

2. Regleringarna: ”och därvid varit ordinarie ledamot minst halva tiden” samt 
”med en sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid” tas bort. 

3. Den reviderade riktlinjen gäller från och med 2023-01-01. 
 
Den uppskattade ökade kostnaden för år 2023 på cirka 1,6 miljoner kronor 
samt den uppskattade ökade årliga kostnaden för år 2024 och framåt på 
356 000 kr hänskjuts till budgetberedningen. 

 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut. 
 

På uppdrag av personalutskottet har personalavdelningen utrett konsekvenserna av 
och möjligheterna till en ändring av ”Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda 
och anställda i Hässleholms kommun”. 

Riktlinjens 1:a § reglerar vem som kan komma i fråga för minnesgåva samt vilka 
förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att tilldelas en minnesgåva.  

”Hässleholms kommuns minnesgåva tilldelas 

förtroendevald, som sammanhängande innehaft uppdrag inom 
nämnder/styrelser hos kommunen i minst 24 år och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden 

befattningshavare i kommunens tjänst, som sammanhängande varit anställd i 
minst 24 år med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid 

om synnerliga skäl föreligger, annan person, som utfört värdefulla insatser åt 
kommunen. 



   Personalutskottet  
 

Protokoll 11 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2022-08-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Samma person kan endast mottaga minnesgåva en gång.” 

Nuvarande skrivning innehåller begreppet , vilket innebär att 
uppdragstagaren eller den anställde måste vara i Hässleholms kommuns tjänst 
oavbrutet i minst 24 år för att vara berättigad till en minnesgåva.  

Detta synsätt kan uppfattas förlegat, då arbetstagare numera generellt sett byter 
arbetsgivare oftare under ett arbetsliv. En revidering av den nuvarande riktlinjens 
1:a §  föreslås genom att ordet ersätts med ordet . En 
sådan ändring blir en direkt anpassning till det moderna arbetslivet. Ett stort antal 
kommuner använder sig av den sammanlagda tiden för att avgöra när någon ska 
uppmärksammas med minnesgåva. 

Genom att ändra i riktlinjen visar Hässleholms kommun på att kommunen sätter 
värde på medarbetarens sammanlagda insats i uppdragen/anställningarna för 
kommunen. Medarbetare som slutar sin anställning i kommunen och sedan på nytt 
väljer att arbeta för kommunen, kan med sina förvärvade kunskaper och 
erfarenheter vara viktiga drivkrafter i verksamheternas utvecklingsarbete, och bör 
premieras för det. 

En ”återvändare” bör också betraktas som ett tecken på att Hässleholms kommun 
har en attraktivitet som arbetsgivare. 

I förslaget till ny riktlinje är det den totala anställningstiden i kommunen som är i 
fokus, inte omfattningen. Hässleholms kommun, likt många andra kommuner, 
använder sig av digitala system vid fastställande av den totala uppdrags-
/anställningstiden. Systemet indikerar inte sysselsättningsgrad eller typ av uppdrag. 
Det skulle krävas ett mycket omfattande manuellt arbete att i detalj få fram sådana 
uppgifter. Mot denna bakgrund föreslås skrivningarna: 

samt ” att tas 
bort i en ny riktlinje.    

Anställningar som ligger långt tillbaka i tiden finns inte i kommunens digitala 
system. En generösare tolkning av uppdrags-/anställningstiden för att tilldelas 
minnesgåva innebär därför att högre krav kommer att ställas på den enskilde. Hen 
kommer behöva ta ett större ansvar i att påtala när anställningstiden för att tilldelas 
minnesgåva är uppfylld, och medarbetaren måste, precis som idag, vara beredd på 
att kunna styrka äldre anställningsperioder med egna handlingar.  

Förfarandet blir detsamma för förtroendevalda. 

Svårigheten med identifiering av äldre anställningstider bör minska i takt med att 
kommunen infört digitala personalsystem.  

Förutom redan beskrivna ändringar under riktlinjens 1:a § föreslås följande 
redaktionella ändringar:  



   Personalutskottet  
 

Protokoll 12 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2022-08-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

- § 2 beloppet för gåvan utgörs av 10 % av årets prisbasbelopp. Summan för år 
2013 är 4 450 kr, byts ut mot: Beloppet för gåvan utgörs av 10 % av respektive 
års prisbasbelopp.  

- § 4 samtliga nämnder eller förvaltningar skall varje år till 
personalavdelningen lämna förslag på de personer som kan tänkas komma i 
fråga för minnesgåva, byts ut till kommunledningsförvaltningen. 

- § 5 kostnaden belastar personalavdelningens verksamhet, byts ut mot 
kommunledningsförvaltningens verksamhet. 

- § 6 personalchef byts ut mot HR-chef. 

- § 7 tas bort, innehållet i paragrafen flyttas till 1:a paragrafens andra stycke. 

Den nya riktlinjen föreslås att börja gälla från och med 2023-01-01. 

Inte aktuellt 

Inte aktuellt 

Inte aktuellt 

Förslaget samverkas 2022-08-18.  

Enligt nuvarande regelverk har i genomsnitt 65 medarbetare erhållit minnesgåva de 
senaste fem åren. Budgeten ligger för närvarande på 334 000 kronor. 

År 2023, med ett ny generösare riktlinje, uppskattas ungefär 300 medarbetare bli 
föremål för minnesgåva. Anledningen till den tillfälligt stora ökningen är att fler 
medarbetare är aktuella för de nya reglerna med sammanlagd anställningstid om 24 
år, men också ett stort antal som har mer än 24. Kostnaden för gåvan detta 
”uppsamlingsår” uppskattas till cirka 1 575 000 kr. Därtill kommer kostnaden för 
festlighet som beräknas till 600 kronor per person vilket innebär ytterligare 360 000 
kronor för 300 medarbetare med respektive. 

2024 beräknas ungefär 100 medarbetare tilldelas minnesgåva, till en uppskattad 
kostnad av cirka 550 000 kr, plus kostnader för festligheter motsvarande 140 000. 



   Personalutskottet  
 

Protokoll 13 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2022-08-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beloppen är beräknade utifrån en höjning av prisbasbelopp och ökade kostnader på 
grund av inflation.  

 

Förslag till Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun 
Nu gällande Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Personalchef  
HR-specialist, Karin Wendt 
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Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för 
förtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun
  

Förslag till beslut

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Dokumentet ”Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun” revideras genom att i dokumentets 1:a § byts ordet 
sammanhängande ut mot ordet sammanlagt. 

2. Regleringarna: ”och därvid varit ordinarie ledamot minst halva tiden” samt 
”med en sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid” tas bort. 

3. Den reviderade riktlinjen gäller från och med 2023-01-01. 
 

4. Den uppskattade ökade kostnaden för år 2023 på cirka 1,6 miljoner kronor 
samt den uppskattade ökade årliga kostnaden för år 2024 och framåt på 
356 000 kr hänskjuts till budgetberedningen.  

 

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av personalutskottet har personalavdelningen utrett konsekvenserna av 
och möjligheterna till en ändring av ”Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda 
och anställda i Hässleholms kommun”. 

Riktlinjens 1:a § reglerar vem som kan komma i fråga för minnesgåva samt vilka 
förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att tilldelas en minnesgåva.  

”Hässleholms kommuns minnesgåva tilldelas 

− förtroendevald, som sammanhängande innehaft uppdrag inom 
nämnder/styrelser hos kommunen i minst 24 år och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden 

Hässleholms 
kommun 



    2 (4)  

  

  

 

JAV 

− befattningshavare i kommunens tjänst, som sammanhängande varit anställd i 
minst 24 år med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid 

− om synnerliga skäl föreligger, annan person, som utfört värdefulla insatser åt 
kommunen. 

Samma person kan endast mottaga minnesgåva en gång.” 

Nuvarande skrivning innehåller begreppet sammanhängande, vilket innebär att 
uppdragstagaren eller den anställde måste vara i Hässleholms kommuns tjänst 
oavbrutet i minst 24 år för att vara berättigad till en minnesgåva.  

Detta synsätt kan uppfattas förlegat, då arbetstagare numera generellt sett byter 
arbetsgivare oftare under ett arbetsliv. En revidering av den nuvarande riktlinjens 
1:a §  föreslås genom att ordet sammanhängande ersätts med ordet sammanlagt. En 
sådan ändring blir en direkt anpassning till det moderna arbetslivet. Ett stort antal 
kommuner använder sig av den sammanlagda tiden för att avgöra när någon ska 
uppmärksammas med minnesgåva. 

Genom att ändra i riktlinjen visar Hässleholms kommun på att kommunen sätter 
värde på medarbetarens sammanlagda insats i uppdragen/anställningarna för 
kommunen. Medarbetare som slutar sin anställning i kommunen och sedan på nytt 
väljer att arbeta för kommunen, kan med sina förvärvade kunskaper och 
erfarenheter vara viktiga drivkrafter i verksamheternas utvecklingsarbete, och bör 
premieras för det. 

En ”återvändare” bör också betraktas som ett tecken på att Hässleholms kommun 
har en attraktivitet som arbetsgivare. 

I förslaget till ny riktlinje är det den totala anställningstiden i kommunen som är i 
fokus, inte omfattningen. Hässleholms kommun, likt många andra kommuner, 
använder sig av digitala system vid fastställande av den totala uppdrags-
/anställningstiden. Systemet indikerar inte sysselsättningsgrad eller typ av uppdrag. 
Det skulle krävas ett mycket omfattande manuellt arbete att i detalj få fram sådana 
uppgifter. Mot denna bakgrund föreslås skrivningarna: ”och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden” samt ”med en sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid” att tas 
bort i en ny riktlinje.    

Anställningar som ligger långt tillbaka i tiden finns inte i kommunens digitala 
system. En generösare tolkning av uppdrags-/anställningstiden för att tilldelas 
minnesgåva innebär därför att högre krav kommer att ställas på den enskilde. Hen 
kommer behöva ta ett större ansvar i att påtala när anställningstiden för att tilldelas 
minnesgåva är uppfylld, och medarbetaren måste, precis som idag, vara beredd på 
att kunna styrka äldre anställningsperioder med egna handlingar.  
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Förfarandet blir detsamma för förtroendevalda. 

Svårigheten med identifiering av äldre anställningstider bör minska i takt med att 
kommunen infört digitala personalsystem.  

Förutom redan beskrivna ändringar under riktlinjens 1:a § föreslås följande 
redaktionella ändringar:  

- § 2 beloppet för gåvan utgörs av 10 % av årets prisbasbelopp. Summan för år 
2013 är 4 450 kr, byts ut mot: Beloppet för gåvan utgörs av 10 % av respektive 
års prisbasbelopp.  

- § 4 samtliga nämnder eller förvaltningar skall varje år till 
personalavdelningen lämna förslag på de personer som kan tänkas komma i 
fråga för minnesgåva, byts ut till kommunledningsförvaltningen. 

- § 5 kostnaden belastar personalavdelningens verksamhet, byts ut mot 
kommunledningsförvaltningens verksamhet. 

- § 6 personalchef byts ut mot HR-chef. 

- § 7 tas bort, innehållet i paragrafen flyttas till 1:a paragrafens andra stycke. 

Den nya riktlinjen föreslås att börja gälla från och med 2023-01-01. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Förslaget samverkas 2022-08-18.  

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt nuvarande regelverk har i genomsnitt 65 medarbetare erhållit minnesgåva de 
senaste fem åren. Budgeten ligger för närvarande på 334 000 kronor. 

År 2023, med ett ny generösare riktlinje, uppskattas ungefär 300 medarbetare bli 
föremål för minnesgåva. Anledningen till den tillfälligt stora ökningen är att fler 
medarbetare är aktuella för de nya reglerna med sammanlagd anställningstid om 24 
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år, men också ett stort antal som har mer än 24. Kostnaden för gåvan detta 
”uppsamlingsår” uppskattas till cirka 1 575 000 kr. Därtill kommer kostnaden för 
festlighet som beräknas till 600 kronor per person vilket innebär ytterligare 360 000 
kronor för 300 medarbetare med respektive. 

2024 beräknas ungefär 100 medarbetare tilldelas minnesgåva, till en uppskattad 
kostnad av cirka 550 000 kr, plus kostnader för festligheter motsvarande 140 000. 
Beloppen är beräknade utifrån en höjning av prisbasbelopp och ökade kostnader på 
grund av inflation.  

 
Bilagor 

 Förslag till Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun  

 Nu gällande Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun 
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Personalchef  
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§ 1 
Hässleholms kommuns minnesgåva tilldelas: 

- förtroendevald, som sammanhängande sammanlagt innehaft uppdrag inom nämn-
der/styrelser hos kommunen i minst 24 år. och därvid varit ordinarie ledamot minst 
halva tiden 

- befattningshavare i kommunens tjänst, som sammanhängande sammanlagt varit an-
ställd i minst 24 år. med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid. VVid byte 
av huvudman tillgodoräknas tiden från tidigare arbetsgivare. 

-  

- om synnerliga skäl föreligger, annan person, som utfört värdefulla insatser åt kom-
munen.  

 
Samma person kan endast mottaga minnesgåva en gång. 

§ 2 
Minnesgåva utgörs av följande: 

- presentkort 

- eller annan minnesgåva, som kommunstyrelsen fastställer. 

-  

Beloppet för gåvan utgörs av 10 % av årets respektive års prisbasbelopp. Summan för år 2013 
är 4 450 kr. 

§ 3 
Överlämnandet görs av kommunfullmäktiges ordförande vid särskild högtidlighet. 

§ 4 
Samtliga nämnder eller förvaltningar skall varje år till personalavdelningen kommunlednings-
förvaltningen lämna  förslag på de personer som kan tänkas komma ifrågai fråga för minnes-
gåva. 

§ 5 
Kostnaden belastar personalavdelningens kommunledningsförvaltningens verksamhet. 

§ 6 
Frågor rörande tolkning av bestämmelserna avgörs av kommunfullmäktiges  ordförande 
och personalchefenHR-chefen. 
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§ 7 
Vid byte av huvudman tillgodoräknas tiden från tidigare arbetsgivare. 

formaterade: Teckenfärg: Röd, Genomstruken
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FÖRFATTNINGSSAMLING G 2 

1(2) 

Gäller från Diarienummer

2014-01-01 2013/745 100 

Antagen: kommunfullmäktige 1995-01-30 § 7 och ändrad senast 2013-09-23 § 120 
(ersätter: KS AU 2007-04-18 § 125) 

Riktlinjer för minnesgåvor till 
förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun
§ 1

Hässleholms kommuns minnesgåva tilldelas 

förtroendevald, som sammanhängande innehaft uppdrag inom 
nämnder/styrelser hos kommunen i minst 24 år och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden 

befattningshavare i kommunens tjänst, som sammanhängande varit anställd 
i minst 24 år med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid 

om synnerliga skäl föreligger, annan person, som utfört värdefulla insatser 
åt kommunen. 

Samma person kan endast mottaga minnesgåva en gång. 

§ 2 

Minnesgåva utgörs av följande: 

presentkort 

eller annan minnesgåva, som kommunstyrelsen fastställer. 

Beloppet för gåvan utgörs av 10 % av årets prisbasbelopp. Summan för år 2013 är 
4 450 kr. 

§ 3 

Överlämnandet görs av kommunfullmäktiges ordförande vid särskild högtidlighet. 

§ 4 

Samtliga nämnder eller förvaltningar skall varje år till personalavdelningen lämna 
förslag på de personer som kan tänkas komma ifråga för minnesgåva. 

k:\hlm - klk\namnd_styr\kfs\forslag\riktlinjer minnesgåvor 2014.doc
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§ 5

Kostnaden belastar personalavdelningens verksamhet. 

§ 6

Frågor rörande tolkning av bestämmelserna avgörs av kommunfullmäktiges 
ordförande och personalchefen. 

§ 7

Vid byte av huvudman tillgodoräknas tiden från tidigare arbetsgivare. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 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 ungefär 17% av kollektivtrafikresorna med 
cykel. Satsningar på cykelinfrastruktur i anslutning till kollektivtrafiken leder därför 
till dubbla nyttar. Hässleholm är en knutpunkt när det gäller tågresande, eller 
kollektivresande överhuvudtaget. Det är därav ypperligt tillfälle 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 

41 (59) 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

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 ungefär 17 % av kollektivtrafikresorna med cykel. Satsningar på 
cykelinfrastruktur i anslutning till kollektivtrafiken leder därför till dubbla nyttor. 
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 stadsbidrag 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 färre 
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 stadsbidrag för delfinansieringen av 
cykelgaraget. 
- Att säkerställa nödvändiga resurser för projektering och byggnation av 
cykelgaraget. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

rJ t~J 
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H''ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

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 stads byggnadsnämnden 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. 
A vsiktsförklaringens syfte är att parterna ska samverka för goda helhetslösningar för 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H'"ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

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 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion om cykelgarage vid Hässleholm C 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman har väckt en motion i kommunfullmäktige om cykelgarage vid 
Hässleholm C. I motionen anför hon följande. 
 
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 ungefär 17 % av kollektivtrafikresorna med cykel. Satsningar på 
cykelinfrastruktur i anslutning till kollektivtrafiken leder därför till dubbla nyttor. 
När cykelkopplingarna till kollektivtrafiken utvecklas upplever fler skåningar att det 
är bekvämt, smidigt och tryggt att byta från bilen till kollektivtrafiken. År 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 stadsbidrag för olika 
kommunala satsningar. Inte minst inom klimatområde finns det gott om statliga 
satsningar för kommunala åtgärder. Ett exempel är klimatinvesteringsstödet 

Hässleholms 
kommun 
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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 färre 
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 stadsbidrag för delfinansieringen av 
cykelgaraget.  
- Att säkerställa nödvändiga resurser för projektering och byggnation av 
cykelgaraget. 
 
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 
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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 Jernhusen. 
Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska samverka för goda helhetslösningar för 
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 färd 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. 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
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Sändlista: 

Miljö-och stadsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 

 

 

 

  



,,, ,,, " ",,, 

I 
Hässleholms 

kommun 

A1vllv1.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-21 
Diarienummer 

B 2022-001274 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 93 

Remissvar - Motion om cykelgarage vid Hässleholm 
C 
Kommunledningsförvaltnlngens diarienummer; KLF 2022/597-1 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar. följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remiss ar, med I enny Hanssons revi
dering, godkänns och översänds som nämndens yttrande över Remiss - Motion 
om cykelgarage vid Hässleholm C 

2. Ivliljö- och stads byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun
fullmäktige besluta att motionen är att anse som besvarad. 

Reservationer 

Catnilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) Jonas Andersson (S) och Lars Olsson (C) 
reserverar sig mot beslutet gällande punkt 1. 

Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD) och Lar Klees (SD) reserverar sig mot 
beslutet gällande punkt 2. 

Yrkanden 

Paul Thurn (SD) yrkar, gällande punkt 2, att motionen ska avslås. 

Kenny Hansson (I'v1) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Camilla Lindoff (S) yrkar, gällande punkt 1, att miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
lämnar miljö- och stadsbyggnads förvaltningens förslag på yttrande i sin helhet 
Ann Olausson (S) och Jonas Andersson (S) yrkar bifall till Camilla Lindoffs för
slag till beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

22(75) 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 

-022-12-21 

Diarienummer 

B 2022-00127 4 

M/lj6- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 93 

Omröstning 

Ordförande ställer först förslagen gällande punkt 1 mot varandra och finner att 
miljö- och stads byggnadsnämnden bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

otering begärs. 

Följande voteringspropositi.on godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstat ja. Den som vill bifalla Camilla Lindoffs förslag till beslut 
röstat nej". 

7 ja-röster och 4 nej -röster lämnas. 

Följande röstat ja: Paul Thurn (SD), Bengt Troedsson (M), Thömas Nilsson (L), 
Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD),Jona Klein (FV) och 
I enny Hansson (M). 

Följande röstar nej: Lars Olsson (C), Camilla Lindoff (S), Jonas Andersson (S) och 
Ann Olausson (S) . 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har därmed bifallit arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Ordförande ställer därefter förslagen gällande punkt 2 mot varandra och finner att 
miljö- och stadsbyggnad nämnden bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Yttrande 

Det finns ett antal antagna strategidokument att förhålla sig till och som redogör 
kommunens visioner, mål ättningar och ställningstaganden inom olika tematiska 
områden. Hässleholms kommuns strategidoh."1.lment "Trafi.kstrategie.r 2030" visar i 
vilken riktning kommune,n vill att trafik.systemet utvecklas inom Hässleholms 
kommun för att skapa ett hållbart trafiksystem. Gällande cykeltrafik ska kommu
nen verka för att tillgängligheten för cykeltrafik ska öka vid viktiga målpunkter in
klusive resenoder ge-nom att cykelparkering byggs ut. 

I den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad fi.o.ns en rad ställningsta
ganden som kommunen ska verka för, vilket bland annat .innefattar att trafikstruk
turen ska underlätta för fler att gå, cykla eller åka kollektivt i centrum. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

S.Afv1:M.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-21 
Diarienummer 

B 2022-001274 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 93 

Vjdare beskrivs att kommunen ska verka för att skapa god tillgång till attraktiv cy
kelparkering vid Hässleholm C. För att cykelparkeringar ska vara attraktiva bör det 
finnas gott om väderskyddade parkeringar, plats for lådcyklar och möjlighet att 
ladda elcyklar. 

För att välja hållbara sätt att resa är det a vikt att se resenärerna resa från dörr 
till dörr och att den upplevs som enkel, bekväm u-ygg och effektiv. Dänned be
höver planeringen ske utifrån hela-resan-perspektivet. 

Genotn att erbjuda en säker och vädersh.-yddad plats nära stationen kan bytes
punkten för olika transportslag främjas. 

Den 17 april 2019 undertecknade Hässleholms kommun. en avsikts förklaring till
sammans med Trafikverket:, Region Skåne Skånetrafik.en ochJernhusen. Avsikts
förklaringens syfte är att parterna ska samverka för goda helhetslösningar för 
Hässleholm C i ett resenärsperspektiv, på kort:, medellång och lång sikt I avsikts
förklaringen besk-rivs att på kort sikt (1-4 år) ska bland annat u byggnad av fler 
låsbara cykelparkeringar vid Hässleholm C på ~ästra och östra sidan byggas. Häss
leholms kommun ansvarar för finansiering och utbyggnad. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöpartiet (MP) har inkommit med en motion om cykelgarage vid Hässleholm 
C. 

Motionen behandlar önskan att det byggs ett cykelgarage i anslutning till Hässle
holm C. Detta i syfte att byte mellan olika färdmedel ska upplevas som bekvämt, 
smidigt och tryggt. 

Motionen tar äveo upp avsaknaden att Hässleholm kommun inte söker stadsbi
drag för olib kommunala satsningar. Därmed framförs yrkan att Hässleholms 
kommun ska utreda och eventuellt söka bidrag för del.finansiering a cykelgaraget. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnä:mndens arbetsutskott föreslår 2022-12-07, § 126 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden följande beslut: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-21 
Diarienummer 

B 2022-001274 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 93 

1. Miljö- och tadsbyggnadsförvaltningens remissvar~ med Kenny Hanssons 
revidering, godkänns och översänds som :nämndens yttrande över, Remiss 
- Motion o.tn cykelgarage vid Hässleholm C. 

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

Kenny Hansson (M) yrkar att de två sista styckena i förvaltningens svar stryks. 
Styckena lyder: 
"Det finns olika typer att bidrag som Hä sleholms kommun kan ansöka om, ex
empelvis Stadsmiljöavtal, i syfte att främja hållbara stadsmiljöer. Det är primärt 
tekniska förvaltningen som ansvarar för ansökningar av bidrag. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att Hässleholms kommun 
ser över möjligheten att anlägga ett cykelgarage i anslutning till Hässleholm C. Det 
är av yttersta vikt med samvetkan mellan olika förvaltningar och verksamheter för 
att placeri:n.g och utformning optimeras." 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Kenny Hanssons yrkande 
och finner att miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott bifallit 
Kenny Hanssons yrkande. 

änt till: 
I om.munledningsförvaltningen 
I ommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 
   
  Datum Diarienummer  
 2022-11-16 B 2022-001274 
Handläggare 
André Olbers 
0451-26 89 13 
andre.a.olbers@hassleholm.se 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott  

  
   

 
 
Remissvar – Motion om cykelgarage vid Hässleholm C 
 
Förslag till beslut  
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbyggnads-
nämnden följande beslut: 
1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar godkänns och översänds som 

nämndens yttrande över, Remiss - Motion om cykelgarage vid Hässleholm C 
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-

mäktige besluta att motionen är att anse som besvarad. 

Beskrivning av ärendet  
Miljöpartiet (Mp) har inkommit med en motion om cykelgarage vid Hässleholm C. 
Motionen behandlar önskan att det byggs ett cykelgarage i anslutning till Hässleholm C. 
Detta i syfte att byte mellan olika färdmedel ska upplevas som bekvämt, smidigt och 
tryggt. Motionen tar även upp avsaknaden att Hässleholms kommun inte söker stadsbi-
drag för olika kommunala satsningar. Därmed framförs yrkan att Hässleholms kom-
mun ska utreda och eventuellt söka bidrag för delfinansiering av cykelgaraget.   
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Förslag på yttrande 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ger följande förslag på yttrande.  

Det finns ett antal antagna strategidokument att förhålla sig till och som redogör kom-
munens 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 tillgänglighe-
ten för cykeltrafik ska öka vid viktiga målpunkter inklusive resenoder genom att cykel-
parkering byggs ut.  

I den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad finns en rad ställningstaganden som 
kommunen ska verka för, vilket bland annat innefattar att trafikstrukturen ska under-
lätta för fler att gå, cykla eller åka kollektivt i centrum. Vidare beskrivs att kommunen 
ska verka för att skapa god tillgång till attraktiv cykelparkering vid Hässleholm C. För 
att cykelparkeringar ska vara attraktiva bör det finnas gott om väderskyddade parke-
ringar, 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 plane-
ringen ske utifrån hela-resan-perspektivet. Genom att erbjuda en säker och väderskyd-
dad plats nära stationen kan bytespunkten för olika transportslag främjas. 

Den 17 april 2019 undertecknade Hässleholms kommun en avsiktsförklaring tillsam-
mans med Trafikverket, Region Skåne, Skånetrafiken och Jernhusen. Avsiktsförklaring-
ens syfte är att parterna ska samverka för goda helhetslösningar för Hässleholm C i ett 
resenärsperspektiv, på kort, medellång och lång sikt. I avsiktsförklaringen beskrivs att 
på kort sikt (1-4år) ska bland annat utbyggnad av fler låsbara cykelparkeringar vid Häss-
leholm C på västra och östra sidan byggas. Hässleholms kommun ansvarar för finansie-
ring och utbyggnad.  

Det finns olika typer att bidrag som Hässleholms kommun kan ansöka om, exempelvis 
Stadsmiljöavtal, i syfte att främja hållbara stadsmiljöer. Det är primärt tekniska förvalt-
ningen som ansvarar för ansökningar av bidrag.   

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att Hässleholms kommun ser 
över möjligheten att anlägga ett cykelgarage i anslutning till Hässleholm C. Det är av yt-
tersta vikt med samverkan mellan olika förvaltningar och verksamheter för att placering 
och utformning optimeras.  

 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

 
 
André Olbers Cecilia Lindgard 
Trafikplanerare Planchef  
  
 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunledningsförvaltningen  
Kommunfullmäktige  
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   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 22 (28) 
Sammanträdesdatum:  
2022-12-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 109   
 

Motion cykelgarage 
Dnr: TF 2022/772 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktiga besluta 
att: 
 

- Avslå Miljöpartiet de grönas motion om cykelgarage vid Hässleholm C 
 

Reservationer 
Ledamöter från Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Ernst Herslow (FV), Ulf Berggren (SD), Agne Nilsson (C), yrkar bifall till liggande 
förslag.  
 
Benny Petersson (S) yrkar återremiss med motivering att man önskar se utredning 
om lokalisering samt kostnader för ett cykelgarage.  
Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till Benny Petersson (S) yrkande.  

Omröstning 
Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att det ska avgöras idag.  
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig. 
 
Han ställer sen liggande förslag under proposition och finner det bifallet.  
Ledamöter från Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet. 
 
Ordförande finner därmed att tekniska nämnden har beslutat enligt liggande förslag.  

Beskrivning av ärendet  
 

Miljöpartiet det gröna, Hässleholm har inkommit med en motion om cykelgarage 
vid Hässleholm C. I motionen beskrivs en önskan om att det byggs ett cykelgarage 
dikt an Hässleholm C. Syftet är att underlätta resandet med olika färdmedel och ge 
människan en tryggare möjlighet till cykelparkering, på ett bekvämt avstånd från 
centralstationen. Motionen belyser även Hässleholms kommuns brister när det 
kommer till att arbeta aktivt med cykling i sin planering och att ansöka om 
stadsbidrag för olika kommunala framtida satsningar.  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 23 (28) 
Sammanträdesdatum:  
2022-12-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-12-06, § 195, följande:   
 
Tekniska nämndens arbetsutskott förslår tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktiga besluta att: 
 

- Avslå Miljöpartiet de grönas motion om cykelgarage vid Hässleholm C 

 
 
 
_____________________ 

 
Sänt till: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
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Motion om cykelgarage vid Hässleholm C 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott förslår tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktiga besluta att: 

- Bifalla Miljöpartiet de grönas motion om cykelgarage vid Hässleholm C 

 

Sammanfattning 

Miljöpartiet det gröna, Hässleholm har inkommit med en motion om cykelgarage 
vid Hässleholm C. I motionen beskrivs en önskan om att det byggs ett cykelgarage 
dikt an Hässleholm C. Syftet är att underlätta resandet med olika färdmedel och ge 
människan en tryggare möjlighet till cykelparkering, på ett bekvämt avstånd från 
centralstationen. Motionen belyser även Hässleholms kommuns brister när det 
kommer till att arbeta aktivt med cykling i sin planering och att ansöka om 
stadsbidrag för olika kommunala framtida satsningar.  
 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen ger följande förslag på yttrande. 

Hässleholms kommun har ett antal antagna strategidokument som berör visioner, 
målsättningar och ställningstaganden inom olika områden. Dessa visar på vilket sätt 
kommunen vill att trafiksystemet utvecklas. För just cykeltrafik ska kommunen 
verka för tillgänglighet, däribland genom att antal cykelparkeringar byggs ut.  

Resenärens resa räknas från avresa till ankomst vilket kräver att resan planeras 
genomgående för att vara hållbar. Kan det erbjudas ett väderskydd som ger ett 
säkert och tryggt sätt att förvara sin cykel på och där den dessutom kan laddas så 
gynnas bytespunkten för olika transportmedel. 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Det finns olika typer av bidrag som Hässleholms kommun kan ansöka om, 
exempelvis klimatklivet, vilket är ett stöd till en fysisk investering med stor 
klimatnytta. 

Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till att Hässleholms kommun ser över 
möjligheten till att etablera ett cykelgarage med närhet till Hässleholm C. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Cyklisten får en mer trygg och bekväm möjlighet till cykelförvaring. 
Barnperspektivet  

Inte aktuellt i ärendet 

Miljökonsekvenser  

Om fler väljer cykel som färdmedel i stället för bil så minskar koldioxidutsläppet.  

Facklig samverkan 

Inte aktuellt i ärendet 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet 

 

Bilagor 

Motion 

FÖP Hässleholms stad Laga kraft.pdf (hassleholm.se) 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

 

Tekniska förvaltningen 

My Ramlert 

  



MILJÖPARTIET DE GRÖNA I HÄSSLEHOLMS KOMMUN Sidan 1 av 2 

 

Motion om cykelgarage vid Hässleholm C  

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 ungefär 17 % av kollektivtrafikresorna med cykel. Satsningar på 

cykelinfrastruktur i anslutning till kollektivtrafiken leder därför till dubbla nyttor. När 

cykelkopplingarna till kollektivtrafiken utvecklas upplever fler skåningar att det är bekvämt, 

smidigt och tryggt att byta från bilen till kollektivtrafiken. 

 

År 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 stadsbidrag 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 miljardär kronor. 

Hässleholms kommun har inte sökt eller fått en enda krona.  

 

miljöpartiet de gröna 
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Det finns kommuner som har fått bidrag för att bygga ett cykelgarage i anslutning till 

tågstationen. Ett gått 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 färre 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 jag att kommunfullmäktige beslutar: 

- att bygga ett cykelgarage i anslutning till Hässleholms centralstation. 

- att utreda och eventuellt ansöka om stadsbidrag för delfinansieringen av cykelgaraget. 

- att säkerställa nödvändiga resurser för projektering och byggnation av cykelgaraget.  

 

Dolores Öhman (MP)  

22 augusti 2022 



H ·· ssleholms 
omm n 

Kommunstyrelsen 

§ 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

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. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H""ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

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: 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H""ssle olms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

- 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. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

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 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion om en koldioxidbudget för Hässleholms 
kommun 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige besluta att motionen ska avslås. 

 

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 kommu-
nerna. Den visar också mängden koldioxid vi har kvar att släppa ut enligt Parisavta-
let. 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 koldioxidbud-
geten som motsvarar 1,5 graders uppvärmning krävs en årlig nationell utsläpps-
minskning 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 koldioxid-
utsläppen behöver minska per år för att klara klimatmålet. Beräkningar för kommu-
ner 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 

Hässleholms 
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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:  

- 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 stadsbyggnadsnämnden 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.  
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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.  

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 stadsbyggnadsnämndens 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 kommunled-
ningsförvaltningen att det för närvarande inte kan anses som en så angelägen fråga 
att medel bör tillskjutas nämnden för ändamålet. Motionen bör därför avslås. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12,.21 
Diarienummer 

M-2022-2743 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 100 

Remiss - Motion om koldioxidbudget för Hässle
holms kommun 
Kommunledningsförvaltningens diarienummer: KLF 20221606-1 

Beslut 

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

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

Reservationer 

Camilla Lindoff (S), Ann Olaussoo (S) och Leif Nilsson (S) reserverar sig mot be
slutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Jonas Klein (FV) avstår från att delta i beslutet gällande utformningen av yttran
det. 

Yrkanden 

l enny Hansson (:M) yrkar att det tredje stycket .i yttrandet tryks. tycket lyder: 
"Genom att hålla sig inom budgetens ramar ökar möjligheterna till att pågående 
uppvärmning inte övers tiger två grader, detta oavsett anledningen till uppvänn
ningen. D ärigenom minskar även behovet av yttetligate åtgärder inom kommunen 
för att hantera effekterna av den generella temperaturböjningen. Sådana effekter 
kan vara ökad algblotnning fler intensiva regn och översvämningar samt varie
rande grundvattennivåer som i förlängningen kan leda till ökade kostnader för vat
tenförsörjning både till dricksvatten och bevattning." samt b ifall till arbetsutskot
tets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Miljö- och stadsbyggnads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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Hässleholms 
kommun 

AMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanlrädesdatum 

2022-12-21 
Diarienummer 

M-2022-2743 

Milfö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 100 

Catnilla Lindoff (S) yrkar att miljö- ocb tadsbyggnad nämnden lämnar miljö- och 
tadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande i sin helhet ·amt föreslår kom

munfullmäktige att bifalla morione11. 
Ann Olausson (S) och Leif Nilsson (S) yrkar bifall till Camilla Lindoffs förslag till 
beslut 

Omröstning 

Ordförande ställer först förslagen om ttrandets utformning :mot varandra och 
finner att miljö- och stads byggnadsnämnden bifallit Kenny Hanssons förslag till 
beslut. 

Ordförande stal.ler därefter förslagen gällande om miljö- och tadsbyggnad nämn
den ska föreslå kommunfullmäktige att avslå eller bifalla motionen och finner att 
miljö- och stads byggnadsnämnden bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Camilla Liodoffs förslag till beslut 
röstar nej". 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Paul Tbum ( D), Lars Olsson (C), Bengt Troedsson (M), 
Cecilia. Tönning ( D) Lars Klees (SD),Jonas Klein (FV) och 
Kenny Hansson (M). 

Följande röstar nej: Thomas Nilsson (L), Catnilla Lindoff (S), Leif Nilsson (S) och 
Ann Olausson (S). 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har därmed bifallit arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Yttrande 

En koldioxidbudget är en beräko.ing av hur mycket koldioxidutsläppen behöver 
minska per år för att klara 2-graders målet i Parisavtalet. En sådan budget tas så.le
des &atn for att för att tydliggöra de utmarungar satnhället ståt inför när det hand
lar om att uppnå Parisavtalet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyri<es 
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Hässleholms 
kommun 

SAlvlMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdalum 

2022-12-21 

Diarienummer 

M-2022-2743 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Fotts § 100 

Metoden för att räkna fram koldioxidbudgetar bygger på forskning och användan
det av en koldioxidbudget för att åskådliggöra det återstående utsläppsutrymmet 
för att undvika en vis nivå av uppvärmning är en vedertagen .metodik. En koldi
oxidbudget på lokal nivå utgår ifrån de utsläpp om sker inom kommunens grän
ser. Den visar hur mycket utsläpp som får göras för att kommunen ska kunna bi
dra till Parisavtalet målsättningar att hålla den globala temperaturökningen väl un
der 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. 

Enligt motionen ska koldioxidbudgeten kopplas till den ekonomiska budgeten 
och följa upp i årsredovisningen samt vara ett verktyg i genomförandet av andra 
styrdok-ument. Detta förfarande får anses vara normalt i de kommuner som tagit 
fram budgetar i Sverige och fö :valto.i.ngen är därför positivt till att så även sker i 
Hässleholm. 

Beträffande utredning och framtagande av koldioxidbudget för kommunen bedö
mer förvaltningen att det arbetet inte inryms inom ramen för Miljö- och stads
byggnads förvaltningens befintliga budget. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö~ och stadsbyggnadsnätnnden har fått en motion avseende koldioxidbudget 
för Hässleholms kommun för yttrande. 

Motionären yrkar på att kommun.fullmäktige beslutar att: 

- utreda hur en bindande koldioxidbudget kan implementeras i Hässleholms kom
mun. 

Miljö- och stadsby9.gnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

48(75) 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-21 

Diarienummer 

M-2022-2743 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Fotts § 100 

- ta fram och godkänna koldioxidbudgeten och därmed arbeta för att minska ut
släppen 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. 

Mi!fii- och stadsbyggnadsfiirvaltningens fors/ag till bes/11t: 
Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbygg
nadsnämnden att besluta att överlämna förvaltningens förslag till yttrande så som 
sitt eget till kommunstyrelsen samt att föreslå att motionen bifalles. 

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

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-12-07, § 134, 
miljö- och stads byggnadsnämnden att besluta att överlämna förvaltningens förslag 
till yttrande så som sitt eget till kommunstyrelsen samt att föreslå att motionen av
slås. 

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

Paul Thum ( D) yrkar att formuleringen ändras från bifalles till avslås. 
Kenny Hansson (tvi) yrkar bifall till Paul Thurns förslag till beslut. 

Kenny Hans an (tvi) yrkar att det tredje stycket i yttrandet stryks. Stycket lyder: 
"Genom att hålla sig inom budgetens ramar ökar möjligheterna till att pågående 
uppvärmning inte överstiger två grader, detta oa sett anledningen till uppvärm
ningen. Därigenom minskar även behovet av ytterligare åtgärder inom kommunen 
för att hantera effekterna av den generella temperaturhöjningen. Sådana effekter 
kan vara ökad algblomning, fler intensiva regn och översvämningar samt varie
rande grundvattennivåer som i förlängningen kan leda till ökade kostnader för vat
tenförsörjniog både till dricksvatten och bevattning." 

Ordförande täller 1 enny Hans ons för lag under proposition och finner det bi
fallet 

Miljö- och stadsbyggnads nämnden 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 

2022-12-21 
Diarienummer 

M-2022-2743 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 100 

Ordförande ställer därefter förvaltningens förslag till beslut mot Paul Thurns yr
kande och finner att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott bifallit Paul 
Thurns yrkande. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
' ; 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Handläggare 
Miljöchef Torbjörn Håkansson  
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
0451-26 83 94 
torbjorn.hakansson@hassleholm.se 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 

 

 

 
Remiss övrigt 
Remiss kommunledningsförvaltningens diarienummer: KLF 2022/606-1 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden att besluta att överlämna förvaltningens förslag till 
yttrande så som sitt eget till kommunstyrelsen samt att föreslå att motionen 
bifalles. 

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

Sammanfattning 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har fått en motion avseende koldioxidbudget 
för Hässleholms kommun för yttrande.  

Motionären yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att:  

- 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.  

Förvaltningens yttrande 
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 
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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 för 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 Parisavtalet målsättningar att hålla den globala 
temperaturökningen väl under två grader.  

Genom att hålla sig inom budgetens ramar ökar möjligheterna till att pågående 
uppvärmning inte överstiger två grader, detta oavsett anledningen till 
uppvärmningen. Därigenom minskar även behovet av ytterligare åtgärder inom 
kommunen för att hantera effekterna av den generella temperaturhöjningen. 
Sådana effekter kan vara ökad algblomning, fler intensiva regn och 
översvämningar samt varierande grundvattennivåer som i förlängningen kan leda 
till ökade kostnader för vattenförsörjning både till dricksvatten och bevattning. 

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. 

Enligt motionen ska koldioxidbudgeten kopplas till den ekonomiska budgeten 
och följas 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 positivt 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.  

 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Torbjörn Håkansson 
Miljöchef     
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Motion om en koldioxidbudget för Hässleholms kommun  

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. 

För en effektiv klimatomställning av Hässleholms kommun yrkar jag att kommunfullmäktige 

beslutar att:  

- 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.  

Dolores Öhman (MP)  

22 augusti 2022 

miljöpartiet de gröna 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H'"ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 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 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

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 stadsbyggnadsnämnden, som vid 
sammanträde den 21 december 2022, § 92, beslutat följande. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-01 

H'"ssl holms 
komm n 

Kommunstyrelsen 

1. Miljö- och stadsbyggnadsforvaltningens remissvar, med Kenny Hanssons 
revidering, godkänns och översänds som nämndens yttrande över, Remiss - Motion 
om laddinfrastruktur for elfordon 

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

Kommunledningsforvaltningen 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 for att möjliggöra en 
marknadsutveckling for 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 for 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 for 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 for 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 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion om laddinfrastruktur för elfordon 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

 

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 laddinfra-
struktur 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 
landsbygden.  

- 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  

Hässleholms 
kommun 
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- 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 stadsbyggnadsnämnden, som vid 
sammanträde den 21 december 2022, § 92, beslutat följande. 
 
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 
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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. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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SA:M:M.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-21 
Diarienummer 

B 2022-001272 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 92 

Remissvar- Motion om 1·addinfrastruktur för elfordon 
Kommunledningsförvaltningens diarienummer:KLF 2022/607-1 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutar. följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar, med I enny Han son revi
dering, godkänns och översänds som nämndens yttrande över, Retnis - Motion 
om laddinfrastruktur för elfordon 

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

Reservationer 

Camilla Llndoff (S), Ann Olausson (S) och Jonas Andersson (S) reserverat sig mot 
beslutet. 

Yrkanden 

Camilla Llndoff (S) yrkar att miljö- och stads byggnadsnämnden lämnar miljö- och 
stadsbyggnads förvaltningens förslag på yttrande i sin helhet. 
Ann Olausson (S) och Jonas Andersson (S) yrkar bifall till Camilla Lindoffs för
slag till beslut. 

Kenny Hansson (M) och Paul Thum (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och stadsbygg
nadsoämnden bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

19(75) 



Hässleholms 
kommun 

S MMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 

2022-12-21 
Diarienummer 

B 2022-001272 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 92 

Yttrande 

Att få till srand en omställning av ttailsportsektom innebär att det krävs en tydlig 
utvecklingsplan. Stora transportföretag koin.tnet alltmer att elektrifiera sin for
donsflotta. Det är av stor vikt med en accenmerad utbyggnadstakt av den infra
struktur som behöver komma på plats . Detta för att möjliggöra en marknadsut
veck.ling för de batterieleb.1:riska fordonen. 

Sedan åt 2020 är laddning av elfo.tdon ett egenskapskrav i plan- och bygglagen 
(PBL). Det.innebär att nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggna
den eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller 
liknande) till alla pa.ik:eringsplatset. Det är därmed av betydelse att skapa en plan 
för hur laddinfrastrukturen i kommunen ska organiseras och utvecklas. 

Som nämns i aktuell motion fi11ns det angivet i Trafikplan för Hässleholms stad 
att Hässleholms kommun bör utreda förutsättningatoa för att bygga ut laddinfra
strukturen i kommunen. Syftet med utredningen är att beskriva hur laddinfra
sttuktureo i kommunen ska organiseras och utvecklas samt kommunens roll i ge
nomförandet av planen. H uvudansvaret för utredningen har kotrununstyrelsen, 
men det är av vikt med god samverka mellan förvaltningarna och verksamheterna. 
Detta är en föreslagen åtgärd i Trafik.plan 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 Trafik.strategier 2030. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöpartiet (MP) har inkommit med en motion otn laddinfrastruktu:r för elfor
doo. Motionen behandlar önskan att Hässleholms kommun snarast utreder och 
tar fram en sttategi eller arbetsplan för att utveckla laddinfrasttukturen för elfor
don i hela kommunen. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnärnndens arbetsutskott föreslår 2022-12-07, § 125, 
miljö- och stads byggnadsnämnden följande beslut: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-21 
Diarienummer 

B 2022-001272 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 92 

1. Miljö- oc:h stadsbyggnadsförvaltningen remis var, med Kenny Hanssons revi
dering, godkänns och över änd som nämndens yttrande över, Remiss - Motion 
om laddinfrastruktur för elfordon 

2. Miljö- och stads byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun
fullmälrti.ge besluta att motionen ät att anse som besvarad. 

Kenny Hansson (M) yrkar att sista stycket i förvaltningens svar stryks. 
Stycket lyder: "Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ser därmed positivt på att 
Hässleholms kommun påbörjar arbetet med att realisera en plan för hur 1addinfra
st.tukturen i kommunen ska organiseras och ntvecklas framöver." 

Ordförande tälier förvaltningens förslag till beslut mot Kenny Hahssons yrkande 
och finner att miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsut katt bifallit 
Kenny Hanssons yrkande. 

Sänt till: 
E ommunledningsförvaltningen 
} om.munfull.mäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

21(75) 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 
   
  Datum Diarienummer  
 2022-11-16 B 2022-001272 
Handläggare 
André Olbers 
0451-26 89 13 
andre.a.olbers@hassleholm.se 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott  

  
   

 
 
Remissvar – Motion om laddinfrastruktur för elfordon 
 
Förslag till beslut  
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbyggnads-
nämnden följande beslut: 
1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar godkänns och översänds som 

nämndens yttrande över, Remiss - Motion om laddinfrastruktur för elfordon 
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-

mäktige besluta att motionen är att anse som besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Miljöpartiet (Mp) har inkommit med en motion om laddinfrastruktur för elfordon. Mo-
tionen behandlar önskan att Hässleholms kommun snarast utreder och tar fram en 
strategi eller arbetsplan för att utveckla laddinfrastrukturen för elfordon i hela kommu-
nen.  
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Förslag på yttrande 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ger följande förslag på yttrande.  

Att få till stånd en omställning av transportsektorn innebär att det krävs en tydlig ut-
vecklingsplan. Stora transportföretag kommer allt mer att elektrifiera sin fordonsflotta. 
Det är av stor vikt med en accentuerad utbyggnadstakt av den infrastruktur som behö-
ver komma på plats. Detta för att möjliggöra en marknadsutveckling för de batteriel-
ektriska 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 
parkeringsplatser. Det är därmed av betydelse att skapa en plan för hur laddinfrastruk-
turen i kommunen ska organiseras och utvecklas.  

Som nämns i aktuell motion finns det angivet i Trafikplan för Hässleholms stad att Hässle-
holms kommun bör utreda förutsättningarna för att bygga ut laddinfrastrukturen i 
kommunen. Syftet med utredningen är att beskriva hur laddinfrastrukturen i kommu-
nen 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 Tra-
fikstrategier 2030. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ser därmed positivt på att Hässleholms kom-
mun påbörjar arbetet med att realisera en plan för hur laddinfrastrukturen i kommunen 
ska organiseras och utvecklas framöver. 

 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
André Olbers Cecilia Lindgard 
Trafikplanerare Planchef  
  
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunfullmäktige
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA I HÄSSLEHOLMS KOMMUN Sidan 1 av 2 

 

Motion om laddinfrastruktur för elfordon  

Enligt Sveriges klimatmål för transporter ska utsläppen från inrikes transporter minska med 

minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Kraftiga åtgärder behövs för att minska 

trafikarbete1. Biltrafiken har dock 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. 

 

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”. 

 

 
1 Trafikarbetet är summan av alla kilometer som körs med fordon i ett visst vägnät under en given tidsperiod. 

miljöpartiet de gröna 
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Att ha publika laddstationer är viktigt för att åstadkomma en hög andel laddfordon, skapa 

förtroende för laddfordon och skapa god rörlighet. Alltså, ju fler publika laddplatser desto 

fler personer som vågar välja elbilen när de köper nytt.  

Det finns olika sätt för en kommun att erbjuda laddning både till kommunanställda och till 

medborgare. På energimyndighetens hemsida kan man läsa om hur en kommun kan bidra till 

uppbyggnaden av laddinfrastruktur, något som är mycket viktigt med tanke på kommunens 

landbyggdstruktur, dålig tillgänglighet till kollektivtrafiken och avsaknaden av cykelvägar 

mellan tätorter. Många kommuner har redan idag strategier för laddinfrastruktur. 

 

Kommunerna kan dessutom ta del av statligt bidrag för att finansiera installation av 

laddstolpar. De kan också informera och hjälpa invånarna att söka bidrag själva. Statistiken 

visar att Hässleholms kommun har varit extremt dålig och har inte sökt särskilt mycket bidrag. 

Det är oansvarigt mot miljön och mot kommunens ekonomi.  

 

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 

landsbygden. 

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

 

Dolores Öhman (MP)  

22 augusti 2022 

miljöpartiet de gröna 
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2023-03-01 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 40 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfulhnäktige 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 kommunfulhnäktige 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 

Justering Utdraget bestyrkes 

~~ 
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Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som vid 
sarnrnanträde 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 
kornrnunfullrnäktige 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 kornrnunen 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, kornrnunägda skogar i Tyringe (2012), detaljerad inventering av 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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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 stadsbyggnadsnämnden 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 
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 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 
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Motion om att Inventera och bevara naturvärden i 
Hässleholms stad och i tätorterna 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

 

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. 
 
Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 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. 
 

Hässleholms 
kommun 
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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 inven-
tering 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 
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. 
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Bedömning 
 
Kommunledningsförvaltningen finner inte någon anledning att göra en annan 
bedömning än miljö- och stadsbyggnadsnämnden och föreslår därför att motionen 
ska anses besvarad. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
 

Sändlista: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLI.. 

Sammanträdesdatum 

2022-12-21 
Diarienummer 

B 2022-001273 

Mllj6- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 95 

Remissvar - Motion: Inventera och bevara 
naturvärden i Hässleholms stad och i tätorterna 
Kommunledningsförvaltnlngens diarienummer: KLF 2022/608-1 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

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

2. Miljö- och stad byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kom
munfullmäktige besluta att motionen är att anse som besvarad. 

Reservationer 

Camilla Lindoff (S) Ann O laus on (S), Jonas Anders on (S) och Lars Olsson (C) 
reserverar sig mot beslutet gällande punkt 1. 

Paul Thum (SD), Cecilia Tönning ( D) och Lars } lees ( D) reserverar sig mot 
beslutet gällande punkt 2. 

Yrkanden 

Paul Thum (SD) yrkar, gällande punkt 2, att motionen ska avslås. 

1 enny Hansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Camilla Lindoff ( ) yrkar, gällande punkt 1 att miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
lämnar miljö- och stadsbyggnads förvaltningens förs lag på yttrande i sin helhet. 
Ann Olausson (S) och Jonas Anderssoo (S) yrkar bifall till Camilla Liodoffs för
slag till beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdalum 

2022-12-21 

Diarienummer 

B 2022-001273 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 95 

Omröstning 

Ordförande ställer först förslagen gällande punkt 1 mot varandra och finner att 
miljö- och stadsbyggnadsnätnnden bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: ''Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den sorn vill bifalla Camilla Llndoffs förslag till beslut 
röstar nej". 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

öljande röstar ja: Paul Thurn (SD), Bengt Troedsson (M), Thomas Nilsson (L), 
Cecilia Tönning (SD),Lars Klees (SD),Jonas Klein (FV) och 
l enny Hansson (M). 

Följande röstar nej: Lars Olsson (C), Camilla Li.tidoff (S), Jonas Andersson (S) och 
Ann Olausson (S) . 

Miljö- och stadsbyggnadsnärnnden bar därmed bifallit arbetsutskottets förslag till 
be lut. 

Ordförande ställer därefter förslagen gällande punkt 2 mot varandra och finner att 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden bifallit arbetsutskottets förslag till beslut 

Yttrande 

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 des. ekosystemtjänste.c. 

-Att inventeringar ska utgöra underlag vid all stadsplanering. 

- Att alla naturvärden som går förlorad vid en exploatering kompenseras genom 
att planerna .inkluderar kompensationsåtgätder på så sätt att de nya områdena får 
likvärdiga cller bättre natUJ.-värde 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. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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B 2022-001273 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 95 

För att få kunskap om dessa naturvärden behövs inventeringar göras. Dessa in
venteringar kan vara av mer övergripande karaktär eller mer specialiserade utifrån 
olika behov. 

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

- Grönplan Hässlehol.tns tätort (2002), översiktlig inventering a naturtyper, detal
jerad inventering av kärlväxter 

- Grönplan Vinslövs tätort (2004), översiktlig inventering av naturtyper 

- Natorvårdsp.t:ogram, hela kommunen utanför tätorterna (2005), ö ersiktlig in-
ven-tering av naturtyper 

- LO A-projekt Almaåns vattendragssystem (2005), detaljerad inventering av 
musslor 

- LO -projekt Hovdala/Mölleröd (2005-2006), detaljerad inventering av fisk, 
bottenfauna, vildbio 

- LO A-projekt Hovdala (2007-2009), detaljerad inventeii.ng av lavar, mossor, 
vedinsekter, fladdermöss, alamandrar, vampar 

- LONA-projekt, kommunägda skogar i Tyringe (2012), cletaljerad inventering av 
lavar, tnossor, vedinsekter, fladdermöss 

-LONA-p.tojekt, Ljungamölla i Vinslöv, Bödkaredalen i Tyringe (2018), detaljerad 
inventering av kätlväxter, lavar, mossor, svampar, fåglar, fladdermöss, insekter 
(förslag på två kommunala tätortsnära naturreservat) 

- aturvårdsplan (I,ONA-projekt), hela kommunen utanför Hässleholms tätort 
(2021), översiktlig inventering av naturtyper och kärlväxter i klass 1-områden 

- aturvärdesinventering i vissa planprogram/ detaljplaner, tex Garnisonen och 
Vinslöv 5:1 

Med hänvisning till o anstående 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. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering 
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Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-21 
Diarienummer 

B 2022-001273 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 95 

Ordförande ställer därefter förslagen gällande punkt 2 mot varandra och finner att 
miljö- och stads byggnadsnämnden bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöpartiet de gröna (MP) hat lämnat.in "Motion: Inventera och bevara natur
värden i Hässleholms stad och i tätorterna", bilaga 1. Miljö- och stadsbyggnads
nämnden har fått skrivelsen på remiss och överlämnar .remissvaret till kommun
fullmäktige. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-12-07, § 129, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden följande beslut: 

Miljö- och stadsbyggnad förvaltningens remissvar med Kenny Hans ons revide
ring, godkänns och översänds som nämndens yttrande över, Remiss - Motion: 
Inventera och bevara naturvärden i Hässleholms stad och i tätortet:ru1. 

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

Kenny Hansson (M) yrkar att förvaltningens förslag revideras på följande sätt: 

llt under den sista strecksatsen i det första stycket med strecksatser 
stryks. 

Att ett nytt avslutande stycke läggs till som lyder: "Med hänvisning till 
ovanstående kan det konstateras att inventering har gjorts både i stad och 
tätorter. I det fall fler imrenteringar ska göras är det en fråga som rar lyftas 
i budgetberedningen och/ eller i uppstarten av nya detaljplanet." 

De strukna styckena lyder: 

En sammanfattning av ovanstående kan konstatera att: 

- LO (Lokala aturvårdssatsningen, statliga bidrag, 50 °lo med.finansiering) har 
varit viktigt för inventeringsarbetet i Hässleholms kommun. 

- Vi ·sa omtåden, speciellt Hovdala, är relativt välinventerade. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 
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2022-12-21 

Diarienummer 

B 2022-001273 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 95 

- Stora delar av Hässleholms kommun är dåligt inventerade, speciellt på detaljerad 
nivå. 

- Tätorterna är i huvudsak antingen dåligt inventerade och/ eller inventerade för 
en lång tid sedan. 

Slutsatsen av ovanstående är att det finns ett stort behov av inventeringsatbete i 
Hässleholms kommun när det gäller naturvärden, inte minst i tätorterna. 

När det gäller motionens tredje punkt om kompensationsåtgärder töds denna av 
kommunens "Grönsttategier för Hässleholms stad och större stationsorter" 
(2017): "Kommunen ska verka för att: Identifiera och utnyttja ekosystemtjänster", 
samt "Tre naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun" (2021): "Kommunen 
bör verka för att: Integrera ekosystemtjänster och kompensation i kommunala be
slutsundetlag ' . 

Naturvärde bedömningar ingår i detaljplaneuppdraget. I vissa fall kan det vara till
räckligt att bedöma naturvärden i stort. Många gånger underlättas och effektivise
ras dock naturvärdes bedömningarna om det redan finns bra inventeringar för ak
tuella och omgivande områden. Naturvärdesbedömningaroa ger underlag för att i 
detaljplanerna arbeta vidare med att bevara, utveckla eller kompensera för natur
värden. 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Kenny Hanssons yrkande 
och finner att miljö- och stadsbyggnadsnätnndens arbetsutskott bifallit 
1 enny Hanssons yrkande. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering . I . 
I 

Utdraget bestyri<.es 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 
   
  Datum Diarienummer  
 2022-11-23 B 2022-001273 
Handläggare 
Lars-Erik Williams 
0451-26 70 00 
lars-erik.williams@hassleholm.se 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott  

  
   

 
 
Remissvar – Motion: Inventera och bevara naturvärden i Hässleholms 

stad och i tätorterna 
 
 
Förslag till beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbyggnads-
nämnden följande beslut: 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar godkänns och översänds som nämn-
dens yttrande över, Remiss - Motion: Inventera och bevara naturvärden i Hässleholms 
stad och i tätorterna. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att motionen är att anse som besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har lämnat in ”Motion: Inventera och bevara naturvärden i Häss-
leholms stad och i tätorterna”, bilaga 1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har fått skri-
velsen på remiss och överlämnar remissvaret till kommunfullmäktige. 

 

Förslag på yttrande 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ger följande förslag på yttrande.  

Motionen yrkar på följande tre punkter:  

- Att naturvärden i alla befintliga grönområden i Hässleholms stad och i tätorterna in-
venteras 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 pla-
nerna inkluderar kompensationsåtgärder på så sätt att de nya områdena får likvärdiga 
eller bättre naturvärde än de befintliga. 
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All god planering utgår från vilka förutsättningar som finns i ett givet område. Där in-
går 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 pro-
gram, planer och projekt, bla: 

- Grönplan Hässleholms tätort (2002), översiktlig inventering av naturtyper, detalje-
rad inventering av kärlväxter 

- Grönplan Vinslövs tätort (2004), översiktlig inventering av naturtyper 
- Naturvårdsprogram, hela kommunen utanför tätorterna (2005), översiktlig invente-

ring av naturtyper 
- LONA-projekt Almaåns vattendragssystem (2005), detaljerad inventering av muss-

lor 
- LONA-projekt Hovdala/Mölleröd (2005-2006), detaljerad inventering av fisk, bot-

tenfauna, vildbin 
- LONA-projekt Hovdala (2007-2009), detaljerad inventering av lavar, mossor, ve-

dinsekter, fladdermöss, salamandrar, svampar 
- LONA-projekt, kommunägda skogar i Tyringe (2012), detaljerad inventering av la-

var, mossor, vedinsekter, fladdermöss 
- LONA-projekt, Ljungamölla i Vinslöv, Bödkaredalen i Tyringe (2018), detaljerad 

inventering av kärlväxter, lavar, mossor, svampar, fåglar, fladdermöss, insekter (för-
slag 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 Vin-
slöv 5:1 

En sammanfattning av ovanstående kan konstatera att: 

- LONA (Lokala Naturvårdssatsningen, statliga bidrag, 50 % medfinansiering) har 
varit viktigt för inventeringsarbetet i Hässleholms kommun. 

- Vissa områden, speciellt Hovdala, är relativt välinventerade. 
- Stora delar av Hässsleholms kommun är dåligt inventerade, speciellt på detaljerad 

nivå. 
- Tätorterna är i huvudsak antingen dåligt inventerade och/eller inventerade för en 

lång tid sedan. 

Slutsatsen av ovanstående är att det finns ett stort behov av inventeringsarbete i Häss-
leholms kommun när det gäller naturvärden, inte minst i tätorterna. 

När det gäller motionens tredje punkt om kompensationsåtgärder stöds denna av kom-
munens ”Grönstrategier för Hässleholms stad och större stationsorter” (2017): ”Kom-
munen ska verka för att: Identifiera och utnyttja ekosystemtjänster”, samt ”Tre natur-
vårdsstrategier för Hässleholms kommun” (2021): ”Kommunen bör verka för att: Inte-
grera ekosystemtjänster och kompensation i kommunala beslutsunderlag”. 

Naturvärdesbedömningar ingår i detaljplaneuppdraget. I vissa fall kan det vara tillräck-
ligt att bedöma naturvärden i stort. Många gånger underlättas och effektiviseras dock 
naturvärdesbedömningarna om det redan finns bra inventeringar för aktuella och omgi-
vande områden. Naturvärdesbedömningarna ger underlag för att i detaljplanerna arbeta 
vidare med att bevara, utveckla eller kompensera för naturvärden. 
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Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Lars-Erik Williams Cecilia Lindgard 
Ekolog Planchef  
  
 
 
 
Beslutet skickas till:  Kommunledningsförvaltningen 
  Kommunfullmäktige
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Motion: Inventera och bevara naturvärden i 

Hässleholms stad och i tätorterna 

 

Enligt Boverket är grönska och vatten, parker och grönområden mycket viktiga. De ökar 

attraktiviteten i den byggda miljön. Dessa områden bidrar till att minska buller och 

luftföroreningar. Parker och grönområden är också demokratiska rum som stärker den 

sociala sammanhållningen. 

Enligt myndigheten är grönska viktigt för människors hälsa och välbefinnande. Därför är 

”tillgång till parker och grönområden ett viktigt allmänt intresse i planläggning enligt 

PBL”. ”Forskningen kan tydligt visa på sambandet mellan tillgång till grönområden och 

hur människor mår” skriver myndigheten på sin hemsida och tillägger att grönskan 

minskar risk för hjärt- och kärlsjukdomar, att utevistelse och fysisk aktivitet i gröna och 

naturlika miljöer stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik och att grönskan 

stimulerar fysisk aktivitet och återhämtning. Grönområden i stadsmiljöer är utmärka för 

att bevara den biologiska mångfalden och reglera dagvatten när kraftiga regnfall 

kommer.  

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.  

Samtidigt byggs det som aldrig förr i Sverige. Produktion av nya bostäder, investeringar i 

offentliga byggnader och satsningar på infrastruktur är omfattande. Exploateringstrycket 

känns också i Hässleholm. Förtätningen är något som miljöpartiet gillar eftersom det 

behövs nya och fler bostäder i Sverige. Genom förtätning kan det byggas med närhet till 

befintlig infrastruktur, service och handel. Samhällets totala kostnader minskar när 

befintlig infrastruktur används, jordbruksmark tas inte i anspråk och de boende behöver 

inte använda bilen för sina vardagssysslor. Genom produktion av nya bostäder förenklas 

flyttkedjan, där äldre som vill kan flytta från villor som kan köpas av familjer. 

miljöpartiet de gröna Q 



Trots att vi vet att medborgarna och naturen mår bättre om de har bra tillgång till 

naturen och grönskan, så offras det alldeles för många av de befintliga grönområdena till 

fördel för nybyggnation. Det har funnits försök i Hässleholm att göra gröna planer som 

har just som syfte att kartlägga befintligt grön struktur i staden och tätorterna. Genom att 

skapa kunskap om värdet av grön struktur kan hänsyn tas vid stadsplanering så att 

nyttigheterna skyddas. Några av dessa planer är gamla och behöver aktualiseras, andra 

har aldrig beslutats politiskt.  

För att garantera en hållbar och attraktiv exploatering av Hässleholms stad och 

tätorterna yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:  

• 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.  

 

Dolores Öhman (MP) 

22 augusti 2022 
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