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Hansson, Ulf Berggren, Björn Widmark, Joachim Fors, Sven Lundh, Lena 
Nilsson, Stefan Larsson, Magnus Akeborn, Dolores Öhman, Christer Welinder, 
Lena Svensson, Karin Axelsson, Johan Peltonen, Dan Karlsson, Johan Lindman, 
Anders Edwall, Erik Berg,Johanna Hörgerud, Benny Petersson, Susanne 
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Allan Ljungqvist, Maria Tennevi, Karina Olsson. 

Ann-Kristine Johnsson, Marie Hult. 

Kommunjurist Magnus Gjerstad, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Susanne Lottsfeldt och Ernst Herslow 
Andreas Dahlberg och Agneta Olsson Enochsson 

Kl.10.30, torsdagen den 3 september 2020, stadshuset 

§§ 85 - 101 

Sekreterare 
Louise Davidsson 

Ordförande 

Justerare X::'°:J!iull 
Susanne Lottsfeldt (SD) Ernst Herslow (FV) 
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Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Svar på interpellation till tekniska nämndens ordförande om solenergi § 85 

Fråga till tekniska nämndens ordförande om Furutorpshallen § 86 

Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Vinslöv § 87 

Avsägelse av alla uppdrag i Hässleholms kommun § 88 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden § 89 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige § 90 

Anmälningsärenden § 91 

Inlämnade motioner § 92 

Placering av framtida badhus i Hässleholm § 93 

Begäran om utökad investeringsbudget för säkerställande av fortsatt § 94 
framdrift i fiberprojektet under 2020 

Värdeöverföring från Hässlehem AB 2020 § 95 

Motion om att skapa en torglekplats § 96 

Motion om Magnarpskolonin § 97 

Motion till minne av Magnarpskolonin § 98 

Motion om att cykelpassagerna i kommunen byggs om till § 99 
cykelöverfarter 

Motion om Gena industriområde § 100 

Motion "Bullerdämpande trafikåtgärder i Hässleholms kommun" § 101 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Svar på interpellation till tekniska nämndens 
ordförande om solenergi 
Dnr: KLF 2020/675 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har ställe en interpellation till tekniska nämndens ordförande 
där hon vill få svar på följande: 

1. Hur långt har ni kommit med kalkylen och hur ska du göra för att säkerställa 
att kostnadskalkylen för projektering och installation, inklusive så kallad pay
back-kalkyl är färdigställd i god tid innan budgetberedningen kommer igång 
efter sommaren? 

2. Hur ska du göra för att säkerställa att kalkylen når de olika politiska 
grupperna inför deras arbete med budgetberedning? 

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) har lämnat ett skriftligt svar. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens 1 :e vice 
ordförande, Ulf Berggren (SD), svar. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-08, § 60, att interpellationen får ställas. Svar 
lämnas vid nästa sammanträde. 

Bilaga: 
Svar på interpellationen 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Från: 
Skickat: 
Till: 
Kopia: 
Ämne: 

Gerd & Torsten <gerdtorsten@gmail.com> 
den 30 juli 2020 12:03 
Hässleholm - TF - Tekniska nämnden - Brevlåda; Nilsson, Torsten 
Svensson, Mats; Oscarsson, Tobias; Klasson, Pia 
Re: VB: KLF 2020/675 

Bifogade filer: lnvesteringsplan solenergi .ods 

Hej 

Nedan är mitt svar på Dolores Ömans interpellation. 

Hej Dolores 

I Tekniska Nämndens äskande till budget 2021-2023 har förvaltningen tagit fram en kalkyl för 
budgetberedningen att ta ställning till avseende just denna motion/interpellation. 

Kalkylen finns i bilaga 6.1 i ärendet och bifogas i fil. 

Om detta svar på din interpellation delges alla partigrupper så tycker jag att man kan anse att alla har 
fått del inför budgetberedningen. 

Hässleholm juli 2020 

Torsten Nilsson 

Ordf Tekniska nämnden 

Den 2020-06-04 kl. 11:41, skrev Hässleholm - TF - Tekniska nämnden - Brevlåda: 

Med vänlig hälsning 

Annika Johansson 
Nämndsekreterare 

Tekniska Förvaltningen 
Tfn/mobil 0451-26 83 04 
annika.a.johansson@hassleholm.se 
www.hassleholm.se 

Hässleholms kommun 
281 80 Hässleholm 

""'"'"' 
Hässleholms 
kommun 

Från: Klasson, Pia <pia.klasson@hassleholm.se> 
Skickat: den 4 juni 2020 07:24 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 86 

Fråga till tekniska nämndens ordförande om 
Furutorpshallen 
Dnr: KLF 2020/948 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Frågan får ställas. 

2. Svaret på frågan bordläggs. 

Beskrivning av ärendet 

Johan Hammarqvist (C) har ställt följande fråga till tekniska nämndens ordförande 
Torsten Nilsson (M): 

I samband med att Vinslöv HK:s herrlag avancerade till allsvenskan i handboll 
aktualiserades frågan om Furutorpshallens beskaffenhet och möjligheter att av 
Svenska Handbollsförbundet godkännas för allsvenskt spel. Furutorpshallen visade 
sig inte bara vara undermålig för spel i allsvenskan med de krav som ställs på bland 
annat publikkapacitet och möjligheter för massmedia att kunna arbeta ostört. Det 
uppdagades även att hallen inte klarar att ta emot de 500 personer som hallen i sitt 
grunduppförande varit godkänd för. På grund av undermålig brandsäkerhet är 
hallen i nuvarande skick endast godkänd för 50 personer. Det betyder att 
Furutorpshallen inte kan användas för evenemang som turneringar eller 
brottningstävlingar och i praktiken inte ens kan ha publik på en ungdomsmatch i 
handboll. 

Furutorpshallens beskaffenhet kan knappast komma som en nyhet för kommunen 
som ägare alternativt har man som ägare inte haft koll på lokalen och tidigare hyrt ut 
den till föreningar på felaktiga premisser. Oaktat anledning så är det allvarligt. 
Samtidigt är det mycket tråkigt när kommunen fått ett lag i landets näst högsta serie 
i handboll som inte kan spela på sin hemmaplan. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga tekniska nämndens ordförande: 

Hur har situationen med Furutorpshallen som i sitt grundutförande är tillåten för 
500 personer men nu utan åtgärder enbart får ta in 50 personer kunnat uppstå? 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Vilka åtgärder avser tekniska nämndens ordförande vidta för att säkerställa att 
Furutorpshallen på sikt ska kunna godkännas för allsvenskt spel i handboll? 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

§ 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
Dnr: KLF 2020/330 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt § 18 i Stiftelseförordningen för Sparbanksstiftelsen Vinslöv får huvudman 
som fyllt eller fyller sjuttio år under innevarande kalenderår (2020) ej väljas som 
huvudman. Huvudman som fyllt eller fyller sjuttio år under kalenderåret (2020) är 
skyldig att avgå vid den ordinarie stämma som infaller under kalenderåret. 

Av ovanstående anledning anhåller Sparbanksstiftelsen Vinslöv om att Hässleholms 
Kommun utser en ny huvudman som ersätter Ulrika Widmark Barnekow (FV) t o 
m stämman 2021. 

Folkets väl vidhåller Ulrika Widmark Barnekow som huvudman. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige bordlägger 2020-06-08, § 73, valet av ny huvudman i 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv. 

Irene Nilsson (S) föreslår att valet bordläggs då den inkomna nomineringen strider 
mot stiftelsens stadgar. 

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

Sänt till: 
Troman 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
Ulrika Widmark Barnekow 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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§ 88 

Avsägelse av alla uppdrag i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/772 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelserna beviljas. 

2. Jens Lindholm (SD) väljs till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

3. Jens Lindholm (SD), för närvarande ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, väljs till uppdraget som förste vice ordförande i barn
och utbildningsnämnden. Karl-Johan Clementz (SD) väljs till ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden i följdvalet efter Jens Lindholm. 

4. Paul Thurn (SD) väljs till uppdraget som ersättare vid förbundsmötet i 
Kommunförbundet Skåne. 

5. Susanne Lottsfeldt (SD) väljs till uppdraget som ledamot i styrelsen i 
Hässleholm Industribyggnads AB. 

6. Susanne Lottsfeldt (SD) väljs till uppdraget som ledamot i styrelsen i 
Hässleholm M6 AB. 

7. Susanne Lottsfeldt (SD) väljs till uppdraget som ledamot i styrelsen i 
Hässleholm Byggaren AB. 

8. Susanne Lottsfeldt (SD) väljs till uppdraget som ledamot i styrelsen i 
Hässleholm Norra Station AB. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen under proposition med den justeringen att uppdraget 
avseende "ersättare i Kommunalförbundet Skåne" rättas till "ersättare vid 
förbundsmötet i Kommunförbundet Skåne". Samtliga förslag bifalls. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Beskrivning av ärendet 

Camilla Nordström (SD) har flyttat från kommunen och avsäger sig därför sina 
uppdrag. I och med flytten upphör hennes uppdrag i kommunfullmäktige. Övriga 
uppdrag som väljs av kommunfullmäktige är: 

1. Ersättare i kommunstyrelsen. 

2. Förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

3. Ersättare i kommunalförbundet Skåne. 

4. Ledamot i styrelsen i Hässleholm Industribyggnads AB. 

5. Ledamot i styrelsen i Hässleholm M6 AB. 

6. Ledamot i styrelsen i Hässleholm Byggaren AB. 

7. Ledamot i styrelsen i Hässleholm Norra Station AB. 

Sverigedemokraterna nominerar följande: 

1. Jens Lindholm (SD) nomineras till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

2. Jens Lindholm (SD), för närvarande ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, nomineras till uppdraget som förste vice ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden. Sverigedemokraterna nominerar Karl-Johan 
Clementz (SD) i följdvalet efter Jens Lindholm. 

3. Paul Thurn (SD) nomineras till uppdraget som ersättare i 
Kommunalförbundet Skåne. 

4. Susanne Lottsfeldt (SD) nomineras till uppdraget som ledamot i styrelsen i 
Hässleholm Industribyggnads AB. 

5. Susanne Lottsfeldt (SD) nomineras till uppdraget som ledamot i styrelsen i 
Hässleholm M6 AB. 

6. Susanne Lottsfeldt (SD) nomineras till uppdraget som ledamot i styrelsen i 
Hässleholm Byggaren AB. 

7. Susanne Lottsfeldt (SD) nomineras till uppdraget som ledamot i styrelsen i 
Hässleholm Norra Station AB. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Valberedningen har den 31 augusti 2020, § 2, berett valet avseende förste vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Sänt till 
Troman 
Personalavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunalförbundet Skåne 
Hässleholm Industribyggnads AB 
De valda 
Camilla Nordström 

Kommunfullmäktige 

Justering ___ A 
Jy V ~ 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 
Dnr: KLF 2020/881 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Valet av ny ersättare bordläggs. 

Beskrivning av ärendet 

Assar Nilsson (FV) avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Sänt till 
Troman 
Personalavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Assar Nilsson 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 90 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
Dnr: KLF 2020/945 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Lennart Lindell (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
Avsägelsen ska beviljas och ny sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen. 

Sänt till 
Troman 
Personalavdelningen 
Lennart Lindell 
Länsstyrelsen Skåne 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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§ 91 

Anmälningsärenden 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2020/846-1 
Sammanträdesplanen för fullmäktige har reviderats. 

KLF 2020/736-1 
Omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade per den 1 april 2020. 

KLF 2020/762-1 
Socialnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per den 31 
mars 2020. 

KLF 2020/682-1 
Tackkort från Christer Caesar för uppvaktningen i samband med hans högtidsdag. 

KLF 2020/925 
Länsstyrelsen har utsett Mats Andersson (SD) som ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Camilla Nordström (SD) som avgått. Ny ersättare är 
Lennart Lindell (SD) . 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

§ 92 

Inlämnade motioner 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Kommunfullmäktige överlämnar följande motioner till 
kommunledningsförvaltningen för handläggningen: 

KLF 2020/962 
Susanne Lottsfeldt (SD) och Ulf Berggren (SD) lämnar vid sammanträdets början in 
en motion om att avveckla LOV inom ordinärt boende. 

KLF 2020/961 
Hanna Nilsson (SD) och Johan Peltonen (SD) lämnar under sammanträdet in en 
motion om badhusorganisationen i Hässleholms kommun. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Hässleholm.s 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 93 

Placering av framtida badhus i Hässleholm 
Dnr: KLF 2020/237 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att på begäran av en minoritet återremittera ärendet 
för vidare utredning av placering samt ställningstagande kring badhusets innehåll 
med dess utemiljö. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Lars Johnsson (M), Hanna Nilsson (SD), Anders Edwall (C), Gunnel Gustavsson 
(KD), Agneta Olsson Enochsson (L), Dolores Öhman (MP) och Johan Peltonen 
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för vidare utredning av 
placering samt ställningstagande kring badhusets innehåll med dess utemiljö. 

Connie Asterman (S), Magnus Akeborn (V) och Joachim Fors (S) instämmer i Lena 
Wallentheims återremissyrkande. 

Björn Widmark (FV) yrkar i första hand bifall till Lena Wallentheims 
återremissyrkande. I andra hand yrkar han avslag på ärendet. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

23 ja-röster och 14 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Patrik Jönsson (SO) Ja Lena Wallentheim (S) Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ tv ~' 
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Sammanträdesdatum 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Lars Johnsson (M) Ja Björn Widmark (FV) 

Hanna Nilsson (SD) Ja Joachim Fors (S) 

Kenny Hansson (M) Ja Lena Nilsson (S) 

Ulf Berggren (SD) Ja Magnus Åkeborn (V) 

Sven Lundh (SD) Ja Christer Welinder (S) 

Stefan Larsson (M) Ja Dan Karlsson (FV) 

Dolores Öhman (MP) Ja Johan Lindman (S) 

Lena Svensson (C) Ja Benny Petersson (S) 

Karin Axelsson (M) Ja Monica Ero (S) 

Johan Peltonen (SD) Ja Ernst Herslow (FV) 

Anders Edwall (C) Ja Andreas Dahlberg (S) 

Erik Berg (M) Ja Connie Asterman (S) 

Johanna Hörgerud (SD) Ja Allan Ljungqvist (FV) 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja Totalt 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja 

Lina Bengtsson (M) Ja 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja 

Hanna Sjöstrand (SD) Ja 

Maria Tennevi (KD) Ja 

Karina Olsson (SD) Ja 

Ann-Kristine Johnsson (C) Ja 

Marie Hult (L) Ja 

Totalt 23 

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

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

14 

Ordförande ställer slutligen den föreslagna motiveringen under proposition och 
finner den bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

Diskussioner om att bygga ett nytt badhus i Hässleholm har pågått i minst 25 år och 
ett flertal utredningar har presenterats under åren. 

Undertecknad har fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att skriva fram 
ett ärende till kommunfullmäktige där beslutet om placeringen av det framtida 
badhuset i Hässleholm ska ligga inom stadsdelen Norden. 

Denna tjänsteskrivelse tar inte ställning till vad badhuset ska ha för faciliteter. 
Tjänsteskrivelsen hanterar inte heller ekonomin, detaljplaner och trafiksituation i 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

frågan. Dessa och många andra frågor får hanteras i samband med att 
badhusärendet lyfts i framtida budgetberedningar. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-06-10, § 122, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Det framtida badhuset i Hässleholm ska placeras inom stadsdelen Norden. 

2. Miljö- och stads byggnadsnämnden får i uppdrag att beakta placeringen av 
ett nytt badhus vid framtagande av strukturplan för stadsdelen Norden. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på budget för 
byggande av det nya badhuset. 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet idag. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligt enligt bilaga. 

Socialdemokraternas ledamöter och Björn Widmark (FV) avstår från att delta i 
beslutet gällande huvudförslaget. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning av 
placeringen. 

Björn Widmark (FV) instämmer i Lena Wallentheims återremissyrkande. 

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

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

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Kommun direktör 

Kommunfullmäktige 

Justering ~ 7 

~ ~~ 
Utdraget bestyrkes 
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§ 94 

Begäran om utökad investeringsbudget för 
säkerställande av fortsatt framdrift i fiberprojektet 
under2020 
Dnr: KLF 2020/601 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunlednings förvaltningen (fiberutbyggnadsprojektets) 
investeringsbudget tillförs 15,040 miljoner kronor år 2020 för att säkerställa 
att planerad utbyggnad enligt reviderad utbyggnadsplan kan fortgå under år 
2020 utan avbrott. 

2. Investeringsutgiften på 15,040 miljoner kronor är inkluderad i den nya 
kalkyl som ligger till grund för Fiberprojektets budget och flerårsplan 
2021-2023. 

3. Investeringsutgiften på 15,040 miljoner kronor för fortsatt framdrift inom 
fiberprojektet finanserias genom att 15,040 miljoner kronor omdisponeras 
år 2020 från investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering 
HTS till fortsatt framdrift inom fiberprojektet. Investeringen ska vara 
anslagstyp 2. 

4. För investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering HTS ska 
15,040 miljoner kronor arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget 
år 2021. Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med en skriftlig 
motivering undertecknad av Hanna Nilsson (SD): 

"Sverigedemokraterna anser att fiberutbyggnadsprojektet har blivit en minst sagt 
kostsam historia och utvecklingen av projektet lämnar mycket att önska. Initialt var 
vi positivt inställda till fiberutbyggnadsprojektet men efter hand så backade även vi 
och ställde oss bland de kritiskt inställda mot projektet. Nu har vi dock kommit så 
pass långt i utbyggnaden så vi menar att det nu måste färdigställas. Dessa medel 
som skall tillföras i detta förslag kommer framförallt möjliggöra fortsatt utbyggnad 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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på landsbygden vilket vi menar är tanken med hela projektet, att hela Hässleholms 
kommun skall ha tillgång till fiber. 

Därför kommer vi delta i detta ärende och inte yrka på något annat men vi väljer 
ändå att reservera oss mot beslutet på grund av ovanstående." 

Folkets väls ledamöter reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Yrkande 

Lars Johnsson (M), Anders Edwall (C) och Joachim Fors (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Vid ingången av år 2019 var fiberprojektet som helhet försenat jämfört med 
kalkylen i avvaktan på en ny upphandling samt förseningar i tillståndsprocesserna. 
Sedan början på år 2019 byggs alla nya områden enligt den nya upphandlingen 
(ABT06) vilket gett avsevärda besparingar på entreprenörskostnaderna. Men 
generellt ser fiberenheten ändå en fördyring av projektet som helhet då gamla 
områden visat sig inte vara helt fårdiga vilket inneburit ett behov av tilläggs
/kompletterande investeringar för att fårdigställas. Utbyggnaden under 2019 har 
inte helt följt kalkylens plan då den visat sig vara olämplig i områdesindelning och 
vad gäller prioriteringar. Kalkylen, som ligger till grund för budgeten, har gjorts om 
i sin helhet enligt den nya utbyggnadsplan som nu finns framtagen. Hänsyn har 
tagits till de nya förutsättningarna såsom ny organisation och arbetsmetodik, 
förseningar, kostnadsökningar av gamla projekt samt nya intäktsmöjligheter. 

Kostnadsökningarna förklaras framför allt av en dyrare avslutning än beräknat på 
de två huvudprojekt, Tyringe och Vinslöv, som varit igång under 2019. 

Fiberutbyggnadsprojektet fortsätter över 2020-2023 med fokus på landsbygden och 
förtätningar i redan utbyggda områden. Projektet kommer att följa en reviderad 
kalkyl där hänsyn tagits till ny organisation och arbetsmetodik, förändrade 
prioriteringar och ackumulerat utfall. Då fiberenheten redan sett behov av 
fördyrande korrigeringar i gamla utbyggnadsområden och då erfarenheterna från 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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andra kommuners/marknadsaktörers utbyggnadsprojekt på landsbygden visat sig 
vara klart dyrare än de schabloniserade kostnadsberäkningar som branschen tidigare 
använt, ser fiberenheten ett utökat behov av investeringsbudget för åren 2020-
2023. 

Inför budgetarbetet 2021-2023 har tre olika kalkyler arbetats fram och diskuterats i 
fiberprojektets styrgrupp. Det budget- och flerårsplanalternativ som skickats in till 
budgetberedningen förutsätter bland annat en utökning av budgeterade 
investeringsmedel för 2020 med 15,040 mnkr, från 57,560 mnkr till 72,600 mnkr. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Satsning på fiberprojektet innebär att fiberutbyggnaden på landsbygden kan 
fortsätta som planerat utan avbrott och att såväl kommuninvånare/ företagare som 
kommunala verksamheter i aktuella utbyggnadsområden kan anslutas enligt plan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det budget- och flerårsplanalternativ som tagits fram till styrgruppen och till 
budgetberedningen inför 2021 innebär en utökning av fiberprojektets totala 
investeringsbehov med cirka 111 mnkr, från 601 mnkr till 712 mnkr (år 2037) 
jämfört med den kalkyl som den gällande budgeten för 2020 baseras på, se bilaga 1. 
Det ackumulerade driftresultatet för samma period förväntas försämras med cirka 6 
mnkr, från 153 mnkr till 14 7 mnkr. En förklaring till den förhållandevis låga 
försämringen av driftsresultatet jämfört med utökningen i investeringsmedel är att 
cirka 17 mnkr av de utökade investeringsmedlen kommer att användas till att 
ansluta flerfamiljshus, vilket kommer att ge cirka 58 mnkr i ytterligare intäkter under 
perioden. 

En förutsättning är dock att den bakomliggande tidplanen följs så att intäkterna 
kommer in som kalkylerat. En försening av utbyggnadstakten på grund av avsaknad 

av investeringsmedel och att planerad utbyggnad därmed inte kan starta, kommer 
att påverka driftresultatet negativt. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunledningsförvaltningen 
(fiberutbyggnadsprojektets) investeringsbudget tillförs 15,040 mnkr år 2020 för att 
säkerställa att planerad utbyggnad enligt reviderad utbyggnadsplan kan fortgå under 
år 2020 utan avbrott. 

Ekonomiavdelningen föreslår att finansieringen sker genom att 15,040 mnkr 
omdisponeras år 2020 från investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och 
renovering HTS. Investeringen ska vara anslags typ 2. Vidare föreslås att 15,040 
mnkr arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget år 2021 för 

Kommunfullmäktige 
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investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering HTS. Investeringen ska 
fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-12, § 130, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunlednings förvaltningen (fiberutbyggnadsprojektets) 
investeringsbudget tillförs 15,040 miljoner kronor år 2020 för att säkerställa 
att planerad utbyggnad enligt reviderad utbyggnadsplan kan fortgå under år 
2020 utan avbrott. 

2. Investeringsutgiften på 15,040 miljoner kronor är inkluderad i den nya 
kalkyl som ligger till grund för Fiberprojektets budget och flerårsplan 
2021-2023. 

3. Investeringsutgiften på 15,040 miljoner kronor för fortsatt framdrift inom 
fiberprojektet finanserias genom att 15,040 miljoner kronor omdisponeras 
år 2020 från investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering 
HTS till fortsatt framdrift inom fiberprojektet. Investeringen ska vara 
anslagstyp 2. 

För investeringsprojekt Ombyggnad ventilation och renovering HTS ska 15,040 
miljoner kronor arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget år 2021. 
Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Fiberenheten 
Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes ~ ej_ , 
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§ 95 

Värdeöverföring från Hässlehem AB 2020 
Dnr: KLF 2020/648 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Värdeöverföring från Hässlehem AB på 3 miljoner kronor år 2020 ska innefatta 
hjälp till finansiering av nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/ in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 miljoner kronor år 2020). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 1,7 miljoner kronor år 2020). 

Beskrivning av ärendet 

I lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL) enligt paragraf 5 
finns det möjlighet till värdeöverföring från Hässlehem AB enligt nedan: 

5 § Begränsning av värdeöverföring i 3 § gäller inte för överföring av överskott som 
uppkommit under föregående räkenskapsår 

1. om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller 
som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt 
ansvar 

I förarbetena till AKBL anges några exempel på åtgärder som skulle kunna utgöra 
undantag. Det kan vara åtgärder som ökar variationen inom ett bostadsområde som 
kännetecknas av ett ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar behovet av särskilda 
lokaler eller fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner och lekplatser som 
mötesplatser för att främja integration. Av förarbetena framgår vidare att det är 
särskilt angeläget att kommunerna i denna del har utrymme att utgå från lokala 
behov och förutsättningar. 

Kommunfullmäktige 
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I samband med beslut om Strategisk plan med budget 2020-2022, den 10 juni 2019, 
§ 179, fastställde kommunfullmäktige budgetbeloppet för värdeöverföring från 
Hässlehem AB till 3 mnkr årligen. 

Värdeöverföringen på 3 mnkr för år 2020 föreslås innefatta hjälp till finansiering av 
nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett 
självständigliv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/ in i bostaden, 
sköta sin hygien med mera (budget cirka 2,0 mnkr år 2020). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 1,7 mnkr år 2020). 

Ekonomiska konsekvenser 
Värdeöverföringen från Hässlehem AB på 3 mnkr för år 2020 innefattar hjälp till 
finansiering av bostadsanpassningar för personer för vilka kommunen har ett 
särskilt ansvar samt främja integration och social sammanhållning i det svenska 
samhället. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-12, § 131, kommunfullmäktige följande beslut: 

Värdeöverföring från Hässlehem AB på 3 miljoner kronor år 2020 ska innefatta 
hjälp till finansiering av nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/ in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 miljoner kronor år 2020). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 1,7 miljoner kronor år 2020). 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion om att skapa en torglekplats 
Dnr: KLF 2019/299 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Vänsterpartiets och Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till motionen. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

26 ja-röster och 10 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Patrik Jönsson (SD) Ja Lena Wallentheim (S) Nej 

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

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

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

Ulf Berggren (SD) Ja Christer Welinder (S) Nej 

Björn Widmark (FV) Ja Johan Lindman (S) Nej 

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

Stefan Larsson (M) Ja Monica Ero (S) Nej 

Lena Svensson (C) Ja Andreas Dahlberg (S) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Connie Asterman (S) Nej 

Johan Peltonen (SD) Ja Totalt 10 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Dan Karlsson (FV) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Ernst Herslow (FV) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Lina Bengtsson (M) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Maria Tennevi (KD) 

Karina Olsson (SD) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 
Marie Hult (L) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

26 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Dolores Öhman (MP) 

Totalt 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Röst 

Avstår 

1 

Per-Åke Purk (V) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken han yrkar att 
det iordningsställs en lekplats på Stortorget i Hässleholm. Som grund för sitt 
yrkande har han anfört följande. 

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande och trygg miljö. Leken är viktig för 
barnets sociala, motoriska och mentala utveckling. Att utomhuslek är 
hälsofrämjande är väldokumenterat. Varierade miljöer tilltalar fantasin och ger olika 
sinnesupplevelser. Det är viktigt att det finns offentliga lekplatser i hela kommunen 
eftersom barn leker i den närmaste omgivningen oavsett om miljön är avsedd för 
lek eller inte. En kommunal lekplats är ett komplement till lekmiljöer på privata 
tomter och bostadsgårdar. Under hela 2000-talet har det diskuterats i alla möjliga 
sammanhang utformningen av Stortorget och dess betydelse för innevånarna. 
Handeln har ofta synpunkter på tillgängligheten och utbudet och många upplever 
torget som dött o trist i vardagen. Detta vill han nu förändra med ett förslag om att 
bygga en spännande och annorlunda lekplats på torget. Något som sticker ut och 
drar till sig barn och deras familjer till torget för lek och kanske handel. Att skapa en 
attraktion som inte kostar deltagaren eller utnyttjaren pengar har ju visat sig 
attraktivt och önskvärt för torgbesökare i vår stad. Han är helt övertygad om att 
denna lekplats kommer att stimulera handeln vid torget och på gatorna därikring. 

Kommunfullmäktige 
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Centrumhandeln kommer att ha stor fördel av att barnfamiljer kommer in till och 
stannar upp vid torget för lek. Om lekplatsen blir attraktiv för barns lek, kommer 
barnen säkert att efterfråga den och på så vis dra med sig föräldrarna in till stan eller 
till torget. I Hässleholm finns idag ett flertal roliga och utmanande lekplatser, även 
om de inte är så många till antalet men den lekplats vi föreslår skiljer sig i sin 
karaktär från de nuvarande, runtom i staden. Därför kommer den också att bli 
attraktiv för besökande barn. Han föreslår att lekplatsen etableras på torgets södra, 
mot den befintliga statyn "Våren" där det redan finns gott om sittplatser. Den kan 
exempel bestå av små hus i trä med öppna dörrlösningar, inga glas i fönster, endast 
fast utrustning, husen är fast förankrade i underlaget, samt en mindre labyrint byggd 
som ett plank. Husen ska vara ca 1,5 - 2 kvm stora och utformade för olika 
funktioner såsom affår, stall, cykelverkstad, cafe, fiskebåt etc, gungor, rutschkanor 
eller dylika lekredskap för motorisk lek finns på andra lekplatser. Meningen är att 
barnen själva ska utforma och skapa sin lek, Inga lösa lekredskap bör finnas 
eftersom det inte ska behövas daglig tillsyn. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden. 

I beslut den 19 december 2019, § 192 föreslog barn- och utbildningsnämnden att 
kommunfullmäktige ska besluta att motionen ska anses besvarad. 

Tekniska nämnden beslutade den 5 december 2019, § 144, att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. I ärendet framgår vidare att tekniska 
förvaltningen ställt sig positiv till motionen "under förutsättning av erforderliga 
medel tilldelas för anläggande och drift". Enligt förslag till utformning av lekplats 
skulle kostnaden för anläggning bli 200 000 - 250 000 kronor och driftskostnaden 
cirka 15 000 kronor/år. 

Bedömning 
Vare sig barn- och utbildningsnämnden eller tekniska nämnden yrkar på att 
motionen bifalles. Mot den bakgrunden föreslår kommunledningsförvaltningen att 
den avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-08, § 82, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 
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§ 97 

Motion om Magnarpskolonin 
Dnr: KLK 2018/86 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Ulf Berggren, Patrik Jöns son och Hanna Nilsson, samtliga Sverigedemokraterna, 
har väckt en motion i kommunfullmäktige om Magnarpskolonin i vilken de yrkar 
följande. 

1) Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en renoveringsplan för att uppnå 
rimlig modern standard i Magnarpsbyggnaden. 
2) Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning för 
renoveringen. 
3) Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att formulera Magnarpskolonins framtida 
verksamhet i text. Både som sommarkoloni och i skolans regi under terminerna. 
Som grund för yrkandena anförs bland annat att det är behjärtansvärt att avsätta 
medel för att iordningsställa byggnaderna och att kolonin så snart det är möjligt bör 
tas i drift eftersom behoven är stora. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och 
fritidsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 mars 2018, § 52,följande. Barn-och 
utbildningsnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsen och anser med detta de 
delarna i motionen som berör barn- och utbildningsnämndens verksamhet som 
besvarade, samt ställer sig positiva till nyttjande av Magnarpskolonin. 

Dåvarande kommunledningskontoret föreslog i tjänsteskrivelse den 3 maj 2018 att 
motionen vad avsåg punkterna 1 och 2 skulle anses besvarad och vad avsåg punkten 
3 avslås. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, § 85, att "återremittera ärendet för 
ytterligare politisk utredning". 

Kommunfullmäktige 
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Därefter har kommunfullmäktige vid sammanträde den 27 januari 2020, § 14, 
beslutat att Magnarpskolonin ska säljas. 

Bedömning 
Mot bakgrund av att kommunen sålunda bestämt att avhända sig kolonin föreslås 
att motionen därmed ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-08, § 83, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

29 (39) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 98 

Motion till minne av Magnarpskolonin 
Dnr: KLK 2019/434 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att invänta svaret till 
kommunstyrelsen som ska utredas angående möjligheten att lägga köpeskillingen i 
en ränte-/ eller aktiefond. 

Reservationer 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar i första hand återremiss för att invänta svaret till 
kommunstyrelsen som ska utredas angående möjligheten att lägga köpeskillingen i 
en ränte-/ eller aktiefond. I andra hand yrkar han bifall till motionen. 

Lena Wallentheim (SD) instämmer i återremissyrkandet. 

Omröstning 

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

18 ja-röster och 17 nej-röster lämnas. 2 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Hanna Nilsson (SD) 

Lena Wallentheim (S) 

Ulf Berggren (SD) 

Joachim Fors (S) 

Sven Lundh (SD) 

Lena Nilsson (S) 

Christer Welinder (S) 

Johan Peltonen (SD) 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lars Johnsson (M) 

Kenny Hansson (M) 

Björn Widmark (FV) 

Stefan Larsson (M) 

Lena Svensson (C) 
Karin Axelsson (M) 

Dan Karlsson (FV) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Johan Lindman (S) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Benny Petersson (S) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Monica Ero (S) 

Andreas Dahlberg (S) 

Connie Asterman (S) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Karina Olsson (SD) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Magnus Åkeborn (V) 

Dolores Öhman (MP) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

18 

Röst 

Avstår 

Avstår 

2 

Ernst Herslow {FV) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Lina Bengtsson (M) 
Agneta Olsson Enochsson (L) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Maria Tennevi (KD) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Marie Hult (L) 

Totalt 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet. 

Ordförande ställer därefter den föreslagna motiveringen under proposition och 
finner den bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

17 

Ulf Berggren och Hanna Nilsson, båda Sverigedemokraterna, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

1) Att kommunfullmäktige godkänner att pengarna från en försäljning av Magnarps
kolonin placeras i en kommunal fond eller stiftelse. 
2) Att kommunstyrelsen får i uppdrag att förvalta och administrera 
fonden/ stiftelsen. 

Som grund för motionen anför motionärerna följande. Många kommuninvånare vet 
var Magnarpskolonin ligger och en del vet också hur mycket den har betytt för 
generationer av barn och ungdomar från Hässleholm och andra orter. Denna 
barnkoloni uppfördes 1937 för barn från Hässleholm. På gott och ont ser vi nu 
slutet av denna epok, då tiderna förändras och dagens ungdom har annat fokus. 
Magnarpskolonin har varit i "malpåse" under tre år på grund av stora och 
kostsamma investerings behov som i dagsläget inte kan finansieras. Hässleholms 
kommun måste av olika skäl skära ner på sina utgifter och Sverigedemokraterna ser 
tyvärr en försäljning av Magnarp som nödvändig med lagda alliansbudget. De slitna 
byggnaderna till trots är tomten attraktiv och borde gå att avyttra till ett icke 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

ofördelaktigt pris. Eftersom liggande budget från alliansen påtalar en försäljning av 
Magnarp, så kommer det nog att bli så. Inkomsten från denna försäljning vill vi 
placera i en fond/stiftelse till Kolonins minne. Avkastningen från fonden skall ligga 
till grund för de medel som finns att ansöka om. Ur denna fond skall mindre 
bemedlade personer i Hässleholms kommun kunna ansöka om bidrag till 
behjärtansvärda ändamål. Sökande är från hela åldersspannet, ung till gammal. Alla 
åldersgrupper ska ha samma möjlighet. 

Det är ett krav från oss att pengarna inte går till den kommunala driftbudgeten utan 
öronmärks till ovan nämnda exempel. Detta för att Magnarpskolonins minne ska 
leva kvar i en positiv anda i framtiden. 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 januari 2020, § 14, beslutat att 
Magnarpskolonin ska säljas. Därvid bestämdes också att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utreda möjligheten att placera köpeskillingen från försäljningen av 
Magnarpskolonin i en aktie- / räntefond. Resultatet ska redovisas till kommun
styrelsen senast den 30 september 2020. 

Bedömning 
Mot bakgrund av vad kommunfullmäktige beslutat avseende aktie-/ räntefond och 
då alltså det ska utredas huruvida det är möjligt att placera köpeskillingen från 
försäljningen av Magnarpskolonin i en aktie-/räntefond, saknas anledning att nu i 
detta ärende besluta om att placera köpeskillingen i en kommunal fond eller 
stiftelse. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen ska anses 
besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-08, § 84, att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

§ 99 

Motion om att cykelpassagerna i kommunen byggs om 
till cykelöverfarter 
Dnr: KLK 2018/516 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Magnus Åkeborn (V) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Ernst Herslow (FV), Anders Edwall (C), Sven Lundh (SD), Johan Peltonen (SD) 
och Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Per-Åke Purk (V) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken han på anförda 
skäl yrkar att cykelpassagerna i kommunen byggs om till cykelöverfarter. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden som inkommit med yttrande av 
vilket framgår i huvudsak följande. 

Nämnden ställer sig positiv till motionen, flera andra kommuner har påbörjat 
arbetet kring cykelöverfarter sedan länge och det är ett bra instrument i cykelarbetet. 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anslå ekonomiska medel till 

1. en utredning gällande omställning ( ombyggnad och reglering) av cykelpassager till 
cykelöverfarter. I utredningen tas åtgärdsförslag fram med kostnadsberäkning. 

2. ombyggnad av cykelöverfarter utifrån prioritering i trafikplan och budget. 
Budgeten styrs av vad utredningen ovan kommer fram till i punkt 1. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Förslaget innebär en ökad komfort för cyklister och fotgängare längs huvudstråk. 
Framkomlighet och trafiksäkerhet säkerställs och ger cyklister företräde i punkterna. 
Förslaget innebär också en ökad trafiksäkerhet för barn och ger dessa en ökad 
möjlighet att gå och cykla till skolan, vilket i sin tur gör att barn blir medvetna om 
hållbarhet i samhället och implementerar ett önskat beteende. Förslaget bidrar till 
ett hållbarare samhälle och kan ingå som en del i trafikplanen och trafikstrategin. 

Därefter har ytterligare utredning efterfrågats från tekniska förvaltningen angående 
dels om det är möjligt att säga hur många cykelpassager respektive cykelöverfarter 
det finns i kommunen, dels hur mycket det skulle kosta att bygga om passager till 
överfarter. 

Av erhållen utredning framgår i huvudsak följande. En första översyn av befintligt 
cykelnät har gjorts, där befintliga cykelpassager har inventerats med hjälp av olika 
kartmaterial. I Hässleholms kommun finns för närvarande inga cykelöverfarter. 

Att göra en passage till överfart kräver målning, skyltning, hastighetsdämpande 
åtgärd samt införande av LTF Ookal trafiköverskrift). 

Därefter har tio cykelstråk i Hässleholms tätort kartlagts. Kostnaderna för att göra 
om cykelpassagerna till cykelöverfarter längs dessa cykelstråk har uppskattats till 
8 750 000 - 17 000 000 kr. Någon kartläggning av cykelstråk i övriga delar av 
kommunen har inte gjorts i denna översyn. 

Bedömning 
En utgångspunkt för ombyggnad av cykelpassager till cykelöverfarter är att den bör 
ske i hela kommunen och inte endast i Hässleholms tätort. I annat fall kan 
osäkerhet skapas om vilka regler som gäller i olika delar av kommunen. Av hittills 
verkställd utredning framgår att kostnaderna redan för Hässleholms tätort skulle bli 
avsevärda och kostnaderna om ombyggnationer skulle ske i hela kommunen 
följaktligen ännu högre. Mot denna bakgrund och med kunskap om kommunens 
utsatta ekonomiska läge föreslås att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-06-10, § 118, kommunfullmäktige att motionen 
avslås. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPR0T0K0LL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Motion om Gena industriområde 
Dnr: KLK 2019/104 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge tekniska nämnden i 
uppdrag att av miljö- och stads byggnadsnämnden beställa framtagandet av en 
detaljplan för industriändamål gällande Gena Industriområde. 

Reservationer 

Dolores Öhman (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD), Kenny Hansson (M), Björn Widmark (FV) och Johan Peltonen 
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Dolores Öhman (MP) yrkar avslag på motionen. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Ulf Berggren och Paul Thurn, båda Sverigedemokraterna, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de anför följande. 
Hässleholm med sin geografiska position, stambanan för tågtransporter och Rv21 
och Rv23 som korsar varandra, har ett fördelaktigt läge för företag och 
organisationer. Men ska Hässleholms kommun kunna attrahera företagare och 
entreprenörer som vill etablera sig i kommunen måste vi ha industrimark som är 
detaljplanelagd för ändamålet samt markberedd. Idag är tillgången till byggbar 
industrimark för försäljning är så gott som obefintlig. Vi har ett område mellan 
Rv21, Rv23 och 119 som ligger strategiskt bra till, med relativt låga kostnader för 
iordningställande av en trafikplats. Området är till vissa delar redan hårdgjort. 
Området som är en del av beteckningen Stoby 6:1 lämpar sig alldeles utmärkt för 
detta ändamål. Skulle bara en trafikplats anläggas vid Hässleholm Nord (Dryport), 
så beräknas kostnaderna uppgå till 80 miljoner. Eftersom kommunen själv ansvarar 
för väg 119 förbi Gena industriområde, kan planerande och utförande själv styras 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
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Kommunfullmäktige 

av kommunen. Kostnaden för iordningställande av ny industrimark återbetalar sig 
snabbt i takt med skatteintäkter från både företagare samt nyinflyttade 
kommuninvånare. 

Med stöd av det sålunda anförda yrkar de "Att berörd nämnd ges i uppdrag att 
påbörja framtagandet av en detaljplan för industriändamål gällande Gena 
Industriområde". 

Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som i beslut den 17 
april 2019, § 97, överlämnar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag på 
yttrande över motion angående Gena Industriområde som miljö- och 
stads byggnadsnämndens svar till kommunledningsförvaltningen. 

Av nämnda tjänsteskrivelse framgår av sammanfattningen att föreslagen detalj
planeläggning inte ligger i linje med den fördjupade översiktsplanen "Framtidsplan 
för Hässleholms stad", att en del förhållanden för mark och natur talar emot 
exploateringen, samt att det redan finns detaljplanelagd mark för industriändamål. 

Bedömning 
Utifrån vad som framgår av ovan nämnda yttrande från miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden framstår det som olämpligt att exploatera aktuellt område 
för önskat ändamål. 

Samtidigt har det framkommit att det finns det en politisk viljeinriktning att i linje 
med motionärens förslag utveckla det aktuella området för industriändamål. Det 
framstår i ljuset av detta som lämpligt att ge miljö- och stads byggnadsnämnden i 
uppdrag att påbörja framtagandet av en detaljplan för industriändamål för området. 
När en detaljplan tas fram får en prövning göras för det som planen ska medge och 
om den framstår som lämpligt för ändamålet. Kommunen har en skyldighet att 
under planprocessen göra de undersökningar och utredningar som behövs samt ta 
ställning till de synpunkter som har kommer in och utifrån detta bedöma om planen 
ska antas. Översiktsplanen ska i detta sammanhang vara vägledande för 
detaljplanering. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-06-10, § 119, kommunfullmäktige att bifalla 
motionen och ge tekniska nämnden i uppdrag att av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beställa framtagandet av en detaljplan för industriändamål 
gällande Gena Industriområde.: 

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

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Utdraget bestyrkes 
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§ 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Motion "Bullerdämpande trafikåtgärder i Hässleholms 
kommun" 
Dnr: KLK 2016/277 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Håkan Spångberg (SD) har i kommunfullmäktige väckt en motion i vilken han på 
anförda grunder yrkar följande. 

1) Att det görs en utredning där man belyser möjligheterna till alternativa 
asfaltsbeläggningar med bullerreducerande effekt på utsatta delar av kommunens 
vägnät. Merkostnad, beräknad livslängd samt underhållskostnader torde vara av 
intresse. 

2) Att det på särskilt utvald provsträcka görs en provbeläggning där bullerreduktion 
och slitstyrka kan studeras empiriskt. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden. Nämnden beslutade den 23 
februari 2016, § 20, att lämna följande remissyttrande: Tekniska förvaltningen får i 
uppdrag att kontakta Höllviken för utvärdering av referensobjekt gällande 
bullerdämpande beläggning. Utgångspunkterna i utvärderingen ska vara uppmätt 
bullerreduktion, anläggningskostnad, utökad driftskostnad, vinterviigMllning och 
slitage. Nämnden har i beslutsprotokollet närmare beskrivit på vilket sätt det går att 
åtgärda bullerproblematik med val av asfaltbeläggning och konstaterat att det finns 
några lyckade referensobjekt runt om i landet, bland annat i Höllviken. 

Därefter har viss skriftväxling med tekniska kontoret skett. Ärendet har ånyo tagits 
upp i tekniska nämnden, som i beslut den 26 mars 2020, § 35, föreslog att följande 
svar skulle lämnas på motionen. 
1. Tekniska förvaltningen har lagt en provsträcka av bullerreducerande asfalt vilket 
visade att bullerreducerande asfalt i tätortsmiljö med relativt låga hastigheter inte 
skiljer sig från "vanlig" asfalt, både vad gäller slitage och buller. 

2. En utredning med empiriska resultat bedöms inte finnas utrymme hos tekniska 
förvaltningen med dagens resurser, inte heller bör den göras i en kommun utan på 
en nationell nivå. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Bedömning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Mot bakgrund av vad som numera framkommit i ärendet bedömer kommun
ledningsförvaltningen att det är svårt att motivera vidtagande av de av motionären 
yrkade åtgärderna och föreslår därför att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-06-10, § 121, kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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