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Patrik Jönsson, Lars Johnsson, Hanna Nilsson(§§ 124-133), Lena Wallentheim, 
Johan Hammarqvist, Ulf Berggren, Björn Widmark, Robin Gustavsson, Joachim 
Fors, Sven Lundh, Lena Nilsson, Stefan Larsson, Magnus Akeborn, Jerry 
Andersson, Dolores Öhman, Lena Svensson, Karin Axelsson, Johan Peltonen, 
Dan Karlsson, Kristina Lind, Johan Lindman, Camilla Lindoff, Anders Edwall, 
Erik Berg, Johanna Hörgerud, Benny Petersson, Susanne Lottsfeldt, Monica Ero, 
Ernst Herslow, Torsten Nilsson, Connie Asterman, Agneta Olsson Enochsson, 
Hanna Sjöstrand, Allan Ljungqvist, Ingrid Nyman. 

Erika Heil-Utbult, Marie Hult, Ken Breisch (§§ 134-139) 

Kommunjurist Magnus Gjerstad, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Lena Nilsson och Sven Lundh 
Stefan Larsson och J erry Andersson 

Kl. 14.30 tisdagen den 27 oktober 2020, Stadshuset 

§§ 124 - 139 

Sekreterare 
Louise Davidsson 

Ordförande '?czJr;;( 30;., &e---,,. 

Patrik Jönsson (SD) 

Justerare ~~ 
Lena Nilsson (S) 

~ ~,J"1_ 
Sven Lundh (SD) 
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2020-10-19 
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Louise Davidsson 
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Sammanträdesdatum 
2020-10-19 
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komm n 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Interpellation om mötesplats Ljungdala § 124 

Interpellation om medborgarservicekontor § 125 

Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Vinslöv § 126 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden § 127 

Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i Byggaren 3 Fastighets § 128 
AB 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden § 129 

Anmälningsärenden § 130 

Inlämnade motioner § 131 

Förvärv av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 § 132 

Delårsrapport januari-augusti 2020 med helårsprognos 2020 § 133 

Granskning av kostnader för stödinsatser inom BUN:s § 134 
verksamhetsområde 

Motion om att "återupprätta biblioteksfriden" § 135 

Motion om Sösdala simhall § 136 

Motion om utveckling av simhall § 137 

Motion om att utlysa klimatnödläge för Hässleholm § 138 

Motion om fossilfria kapitalplaceringar § 139 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

§ 124 

Interpellation om mötesplats Ljungdala 
Dnr: KLF 2020/1155 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Svar lämnas vid nästa sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 

Ingrid Nyman (S) ställer följande interpellation kommunstyrelsens ordförande: 

"Mötesplats Ljungdala 

När jag läste artiklarna om området Ljungdala i tidningen Norra Skåne blev jag 
bekymrad. 

Man fick uppfattningen att Ljungdala är ett otryggt och kriminellt område. 
Ljungdala, tror jag, är den största stadsdelen vad avser befolkningsantal i 
Hässleholms kommun. Där finns alla typer av boendeformer. Ljungdala befolkas av 
människor i alla åldrar, med olika bakgrund och från olika kulturer. Här finns 
tillgång till fina gröna utemiljöer. De allra flesta som bor på Ljungdala upplever 
trivsel och trygghet, men det finns delar av området och grupperingar som kan 
upplevas som otrygga. 

Mötesplats Ljungdala har haft aktiviteter för alla. Barnfamiljer, ungdomar och äldre. 
Studieförbund, organisationer och kommunala verksamheter har tidigare i 
samverkan med Möteplats Ljungdala anordnat välbesökta och uppskattade 
aktiviteter. 

Budgetnedskärningarna, då resurserna till verksamheten halverades, innebar att 
många aktiviteter försvann och därmed också mycket av förebyggande 
verksamheter. 

Visst behövs många fler poliser för att få ordning på kriminell verksamhet i vår 
kommun. Men polisen säger att förebyggande verksamhet är det absolut viktigaste 
för att motverka att unga inte inleds i kriminell verksamhet. Det som behövs är fler 
fritidsledare, faltassistenter och socialarbetare. Inte färre! 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-10-19 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

När några incidenter inträffade, enligt tidningsartikeln, var den första reaktionen 
från Sverigedemokraterna, att nu måste vi stänga ner mötesplatsen helt! Och som 
kommunstyrelsens ordförande var du inne på samma linje. 

Min reaktion är den motsatta. Nu måste vi tillföra mer resurser till Mötesplats 
Ljungdala så att de kan öppna upp för fullt igen med förebyggande och 
stimulerande verksamhet för att motverka kriminalitet och rekryteringen till den 
bland våra unga! 

Min fråga: 

Vad är ambitionen från er sida med Mötesplats Ljungdala? 

Vilka verksamheter tycker du bör omfattas i förebyggande verksamhet? 

Vilka önskningar/ förväntningar har polisen på kommunens förebyggande 
verksamheter i era samverkans möten?" 

Kommunfullmäktige 

Justering 

l[ 
Utdraget bestyrkes 
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§ 125 

Interpellation om medborgarservicekontor 
Dnr: KLF 2020/1156 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Svar lämnas vid nästa sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 

Ingrid Nyman (S) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande: 

''Medborgarservicekontor 

Vid ett besök på biblioteket Hästveda nyligen blev jag förbluffad över hanteringen 
av medborgarservicekontoret som ska finnas i alla våra tätorter. Enligt 
bibliotekarien satt samhällsvägledaren helt öppet vid ett avlångt bord avsett för om 
man som besökare vill arbeta med studier, grupparbete eller liknande. 
Samhällsvägledaren satt där med en dator och några broschyrer men denna service 
pågick under några tillfallen innan pandemin bröt ut. 

Sedan har samhällsvägledaren inte varit närvarande. Det kan man ju kanske förstå 
under de arbetsmiljöförhållanden som råder. Sitta i en helt öppen miljö utan några 
skydds barriärer. 

Biblioteket har normala öppettider och arbetsplatsen för bibliotekarien är utrustad 
med plexiglas som skydd. 

Sen kan man ju ställa sig frågan om det finns någon medborgare som vill sitta och 
samtala med samhällsvägledaren om eventuella problem man behöver rådgivning 
med där alla besökare på biblioteket kan följa samtalet under normala tider dvs utan 
pandemi. Det ska ju också vara en lugn och rofylld plats för de som vill läsa 
och/ eller studera. 

Desto viktigare borde det under denna pandemi att samhällsvägledaren kan vara på 
plats i en säker miljö för att ge medborgare råd och stöd speciellt i rådande orolig 
tid. 

Mina frågor: 

Kommunfullmäktige 

Justering 

JI 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-19 

Vad tänker ni göra för att förbättra arbetsmiljön för samhällsvägledaren? 

När tänker ni öppna upp medborgarservicen igen? 

Hur ska ni säkerställa att våra medborgare ska kunna ha personliga samtal utan att 
övriga på biblioteket ska kunna höra vad som sägs?" 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

§ 126 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska bordläggas och finner det 
bordlagt. 

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 Sparbanks stiftelsen Vinslöv om att Hässleholms 
Kommun utser en ny huvudman som ersätter Ulrika Widmark Barnekow (FV) till 
och med stämman 2021. 

Folkets väl vidhåller Ulrika Widmark Barnekow som huvudman. 

Sänt till: 
Troman 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
Ulrika Widmark Barnekow 

Kommunfullmäktige 

Justering 

i 
Utdraget bestyrkes 
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§ 127 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
omsorgsnämnden 
Dnr: KLF 2020/1137 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Mats Ekvall (SD), för närvarande ersättare i omsorgsnämnden, utses till ny 
ledamot i nämnden. 

3. Följdvalet avseende ny ersättare i omsorgsnämnden bordläggs. 

Beskrivning av ärendet 

Erika Lundström (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden. 
Avsägelse ska beviljas och ny ledamot utses. 

Sverigedemokraterna nominerar Mats Ekvall (SD), för närvarande ersättare i 
omsorgsnämnden, till uppdraget som ledamot i nämnden. I följdvalet efter Mats 
Ekvall har ingen nominering inkommit. 

Sänt till: 
Omsorgs nämnden 
Troman 
Personalavdelningen 
Erika Lundström 
Mats Ekvall 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 128 

Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i 
Byggaren 3 Fastighets AB 
Dnr: KLF 2020/772 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Susanne Lottsfeldt (SD) utses till ny styrelseledamot i Byggaren 3 Fastighets 
AB. 

Beskrivning av ärendet 

Den 31 augusti 2020, § 88, beviljade kommunfullmäktige Camilla Nordströms (SD) 
avsägelser. En av dessa avsägelser avsåg uppdraget som styrelseledamot i 
Hässleholm Byggaren AB. Vid anmälan till Bolagsverket har det dock framkommit 
att Hässleholm Byggaren AB inte är det korrekta bolagsnamnet utan det ska vara 
Byggaren 3 Fastighets AB med organisationsnummer 556847-2715. 

Camilla Nordströms avsägelse behöver därför beviljas för uppdraget som 
styrelseledamot i Byggaren 3 Fastighets AB och Susanne Lottsfeldt utses till ny 
styrelseledamot i samma bolag. 

Sänt till 
Troman 
Personalavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunalförbundet Skåne 
Hässleholm Industribyggnads AB 
Camilla Nordström 
Susanne Lottsfeldt 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

10 (41) 



H""ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-19 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden 
Dnr: KLF 2020/1164 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Valet av ny ersättare bordläggs. 

Beskrivning av ärendet 

Rose Bengtsson (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 
Avsägelsen ska beviljas och ny ersättare utses. 

Ingen nominering har inkommit. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Rose Bengtsson 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 130 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2020/1075-1 
Omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade per den 1 juli 2020. 

KLF 2020/800-2 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut den 26 augusti 2020 att anta förslaget till 
ändrad detaljplan för 1183K-A48 (Kronan m.fl.), Hässleholm, har vunnit laga kraft 
den 29 september 2020. 

KLF 2018/170-26 
Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2018 att anta förslaget till detaljplan för 
Lur 2:25 (Vitsippan), Hästveda, har vunnit laga kraft den 1 oktober 2020. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 131 

Inlämnade motioner 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar nedanstående motioner till 
kommunledningsförvaltningen för handläggning. 

KLF 2020/1090-1 
Lena Wallentheim (S), Joachim Fors (S) och Ola Lindahl (S) har lämnat in en 
motion om att renovera och starta upp Sösdala simhall. 

KLF 2020/1140-1 
Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP) har lämnat in en motion om 
våtmark. 

KLF 2020/1154-1 
Johan Lindman (S) och Lena Wallentheim (S) har lämnat in en motion om 
införande av hyrcykelsystem. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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t> 

§ 132 

Förvärv av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 
Dnr: KLF 2020/408 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att på begäran av en minoritet återremittera ärendet 

för inhämtande av yttrande från miljö- och stadsbyggnadsnämnden om 
placering av ungdomens hus på fastigheten samt om den idag befintliga 
verksamheten i fastigheten är i överensstämmelse med gällande plan; 

för inhämtande av yttrande från tekniska nämnden avseende kostnad för de 
underhållsåtgärder som är markerade med rött och gult i den till ärendet 
fogade statusbedömningen samt för utredning om någon av byggnaderna är 
angripna av mögel; 

för utredning från kommunledningsförvaltningen om lagligheten av det 
upplägg som nu ligger på kommunfullmäktiges bord. 

Reservationer 

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

Björn Widmark (FV) reserverar sig med skriftlig motivering enligt bilaga. 

Yrkande 

Lars J ohnsson (M) yrkar att ärendet återremitteras 

för inhämtande av yttrande från miljö- och stads byggnadsnämnden om 
placering av ungdomens hus på fastigheten samt om den idag befintliga 
verksamheten i fastigheten är i överensstämmelse med gällande plan; 
för inhämtande av yttrande från tekniska nämnden avseende kostnad för de 
underhållsåtgärder som är markerade med rött och gult i den till ärendet 
fogade statusbedömningen samt för utredning om någon av byggnaderna är 
angripna av mögel; 
för utredning från kommunledningsförvaltningen om lagligheten av det 
upplägg som nu ligger på kommunfullmäktiges bord. 

Om återremissyrkandet inte vinner gehör yrkar han avslag på ärendet. 

Korn mu nfu Il mäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Benny Petersson (S), Ulf Berggren (SD), Lena Wallentheim (S), Magnus Akeborn 
(V) och Johan Peltonen (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Robin Gustavsson (KD), Björn Widmark (FV), Torsten Nilsson (M), Dolores 
Öhman (MP), Agneta Olsson Enochsson (L) och Ernst Herslow (FV) instämmer i 
Lars J ohnssons yrkanden. 

Anders Edwall (C) instämmer i Lars J ohnssons återremissyrkande. 

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." 

19 ja-röster och 18 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Patrik Jönsson (SO) Ja Lars Johnsson (M) Nej 

Hanna Nilsson (SD) Ja Johan Hammarqvist (C) Nej 

Lena Wallentheim (S) Ja Björn Widmark (FV) Nej 

Ulf Berggren (SO) Ja Robin Gustavsson (KO) Nej 

Joachim Fors (S) Ja Stefan Larsson (M) Nej 

Sven Lundh {SO) Ja Dolores Öhman (MP) Nej 

Lena Nilsson (S) Ja Lena Svensson (C) Nej 

Magnus Åkeborn (V) Ja Karin Axelsson (M) Nej 

Jerry Andersson (SO) Ja Dan Karlsson (FV) Nej 

Johan Peltonen (SD) Ja Kristina Lind (M) Nej 

Johan Lindman (S) Ja Anders Edwall (C) Nej 

Camilla Lindoff (S) Ja Erik Berg (M) Nej 

Johanna Hörgerud (SO) Ja Ernst Herslow (FV) Nej 

Benny Petersson (S) Ja Torsten Nilsson (M) Nej 

Susanne Lottsfeldt (SO) Ja Agneta Olsson Enochsson (L) Nej 

Monica Ero (S) Ja Allan Ljungqvist (FV) Nej 

Connie Asterman (S) Ja Erika Heil-Utbult (KO) Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering 

X 
Utdraget bestyrkes 
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Hanna Sjöstrand (SD) 

Ingrid Nyman (S) 

Totalt 

Ja 

Ja 

19 

Marie Hult (L) 

Totalt 

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

Beskrivning av ärendet 

Nej 

18 

Benny Petersson (S) väckte ett initiativärende i tekniska nämnden i vilket han på 
anförda skäl yrkade att kommunen skulle förvärva fastigheten Hässleholm 
Brännmästaren 7. 

Tekniska nämnden beslutade den 25 juni 2020 att godkänna köpeavtalet med 
tillhörande bilagor samt: 

- Föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
fullmäktige att besluta att godkänna köpeavtalet med tillhörande bilagor 

- Att ge ordförande i tekniska nämnden i uppdrag att underteckna köpeavtalet. 

Avtal om överlåtelse och förvärv av fastigheten finns upprättat med en köpeskilling 
på 29 500 000 kr. 

Av i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse från den 10 juni 2020 framgår följande 
under rubriken "Tekniska förvaltningens bedömning". 

Fastigheten bedöms vara strategiskt intressant för kommunen med hänsyn till 
kommunens framtida utveckling av Västra centrum samt eventuell framtida 
höghastighetsjärnvägsterminal. Underlaget om framtida utveckling är dock 
bristfälligt och generellt. Det är svårt att uppskatta hur mycket och vad som kan 
utvecklas på fastigheten. Framtida färdiga byggrätter inom fastigheten värderas till 
28-45 mkr. Det är inte osannolikt att det i framtiden kan realiseras byggrättsvärden 
inom det intervallet. Men det råder stora osäkerheter i dagsläget och vid värderingen 
har inte hänsyn till risker och exploateringskostnader tagits. I dagsläget finns inget 
behov av lokalerna från kommunens verksamheter. Behov kan uppstå i framtiden 
men i nuläget är kommunens mål är att minska kommunens lokalytor. Ett förvärv 
skapar ett tillskott av lokalytor. Möjligheter kan finnas att samordna verksamheter 
från olika platser inom dessa lokaler och på så sätt effektivisera lokalutnyttjandet. 
Sådana planer finns dock inte vid upprättandet av skrivelsen. Ett alternativ för att 
undvika tillskott av lokalyta och driftkostnader är att riva byggnaderna så snart som 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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möjligt, för detta krävs budgetmedel. Vid en kommersiell förvaltning av fastigheten 
uppskattas intäkterna kunna uppgå till 2 mkr. Med kostnader mellan 0,6-0,8 mkr 
uppskattas fastighetens driftnetto uppgå till ca 1,2-1,4 mkr årligen. Fastighetens 
värde bedöms i dessa fall variera mellan 11,5-18 mkr baserat på värderingarna. 

Med anledning och beaktande av osäkerheterna, genomförda värderingar och att 
kommunen i dagsläget inte har ett behov av lokalerna så är tekniska förvaltningens 
bedömning att köpeskillingen om 29 ,5 mkr är hög i förhållande till riskerna med 
förvärvet. Tekniska förvaltningen föreslår därmed att förvärvet av fastigheten 
Hässleholm Brännmästaren 7 inte ska genomföras. I det fall politiken beslutar att 
genomföra förvärvet förutsätter tekniska förvaltningen att förvaltningen 
kompenseras för samtliga transaktionskostnader, tillkommande driftkostnader, samt 
tilldelas medel för rivning av byggnaderna. Om byggnader inte ska rivas inom snar 
framtid bör budgetmedel tillföras fastighetsavdelningen för att åtgärda nödvändiga 
underhålls åtgärder. 

Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning har lämnat följande yttrande i 
ärendet. Ekonomiavdelningen instämmer fullt ut i den bedömning som tekniska 
förvaltningen gjort i tjänsteskrivelsen på sidan 7. Med hänvisning till tekniska 
förvaltningens bedömning och det ekonomiska läget som Hässleholms kommun 
befinner sig i föreslår ekonomiavdelningen också att förvärvet av fastigheten 
Hässleholm Brännmästaren 7 avslås. Om det blir majoritet för ett förvärv får · 
förvärvet på 30,4 mnkr finansieras genom ökad upplåning. Om byggnaderna inte 
ska rivas måste budgetmedel tillföras tekniska nämnden för driftkostnader samt för 
att åtgärda nödvändiga underhållsåtgärder. Om byggnaderna ska rivas måste 
budgetmedel tillföras tekniska nämnden för denna kostnad och den uppskattas till 4 
mnkr. Om det blir aktuellt med åtgärder i infrastrukturen kräver detta att tekniska 
nämnden får utökad investeringsram som får finansieras via upplåning. 

Bedömning 
Mot bakgrund av vad som framgår av ovan angivna yttranden, bland annat 
bedömningen att kommunen inte har behov av lokalytorna och att köpeskillingen 
framstår som hög, föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunen inte 
förvärvar aktuell fastighet i enlighet med upprättat avtal. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-30, § 170, att föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 

1. Hässleholms kommun förvärvar fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 

Kommunfullmäktige 
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för 29 500 000 kronor enligt föreliggande köpeavtal. 

2. Ordförande i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar. 

3. Köpet på 29 500 000 kronor samt förvärvs- och förrättningskostnader på 
800 000 kronor, totalt 30 400 000 kronor, finansieras genom ökad 
upplåning. Beloppet tillförs tekniska nämndens investeringsbudget för år 
2020. 

4. Investeringen avseende förvärv av Hässleholm Brännmästaren 7 ska vara 
anslagstyp 1. 

5. Kommunstyrelsen får under år 2020 låna ytterligare 30 400 000 kronor. 
Den nya totala upplåningsramen för år 2020 uppgår då till 310 000 000 
kronor. 

Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson Enochsson (L) och 
Karin Axelsson (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga 
motivering: 

"Förvärvet av fastigheten innebär en kostnad av 29,5 miljoner kronor med 
tillkommande kostnader om 0,9 miljoner kronor således måste totalt 30,4 miljoner 
kronor upplånas. Till detta kommer underhåll och driftkostnader. 

Olika värderingar har gjorts och ligger i intervallen 11,5 - 18 miljoner kronor jämte 
att den följs av stora osäkerheter. En samlad bedömning ligger på 14 miljoner 
kronor dvs. under 50% av köpesumman. Vid genomförd statusbedömning med 64 
bedömningsparametrar beskrivs 7 som gröna, 41 gula och 16 röda vilket indikerar 
på stort behov att avsätta medel för renoverings- och underhållsåtgärder. I det fall 
fastigheten ska rivas tillkommer en kostnad på c:a 4 miljoner kronor. 

En samlad bedömning är att Kommunen inte har behov av fastigheten, den köps in 
för ett orealistiskt högt belopp, det tillkommer drift och underhåll som beräknas 
inte kunna hämtas in av hyresintäkter." 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Johan Hammarqvist avstår från att delta i beslutet. 

Robin Gustavsson (KD), Karin Axelsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L) och 
Björn Widmark (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige 
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Joachim Fors (S) och Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Ordförande ställer förslagen mot varande och finner Robin Gustavsson med fleras 
avslagsyrkande bifallet. 

Votering begärs. 

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

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

Följande röstar ja: Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Lena 
Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Ola Lindahl (S), Henrik Backlund (S). 

Följande röstar nej: Karin Axelsson (m), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Lars Johnsson (S). 

Följande avstår: Johan Hammarqvist (C). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 
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~MMUNFULLMÄKTIGES MÖTE 2020-10-19 

1' ÄRENDE 5: FÖRVÄRV AV FASTIGHETEN BRÄNNMÄSTAREN 7 ("POSTTERMINALEN") 

Ungdomens hus projektet leddes av Robin Gustafsson (KD). Efter lång tid presenterade han 
tillsammans med SO och S så sitt förslag att, för 25 miljoner, iordningställa ett ungdomens 
hus i stadsparken. Detta ansågs dock för dyrt och platsen ligger väl långt från stationen. 

Vad händer då? Jo, SD och S har nu kommit med den lika oansvariga iden att istället köpa 
postterminalen för 30 miljoner. Det trots att alla är överens om att kommunen har stora 
"överytor" och är i behov av att minska sitt fastighetsinnehav. SD har därtill, i vanlig ordning, 
bytt fot. Denna gång i frågan om Ungdomens hus som man nu vill inrätta i Postterminalen. 
Så här långt är SD ensamma i denna uppfattning. 

Postterminalen köptes för 20 år sedan av Bränn mästaren AB för 300.000 kronor. I det 
bolaget var en högt uppsatt Hässleholmspolitiker inblandad. Det är ofattbart att SD och S nu 
vill betala 100 gånger det priset alltså 30 miljoner. Fastigheten är värderad till ett betydligt 
lägre pris (11-18 miljoner) men SD och S hänvisar till ett "förväntansvärde". Att motivera ett 
överpris med att det är ett "förväntansvärde" betraktar vi i FV som ett sätt att försöka 
kringgå lagen. 

Resonemanget om "förväntansvärde" sägs bygga på att bostäder i framtiden eventuellt kan 
kommer att byggas här. Men kommunen har plan- och byggmonopol och kan sätta stopp för 
eventuella bostadsplaner på detta spårnära område om någon skulle komma på sådana 
tankar i framtiden. Vidare sägs "förväntansvärdet" baseras på ett eventuellt framtida behov 
för utveckling av spårområdet och stationen. Men detta är ju inte en kommunal 
angelägenhet. Låt trafikverket bedöma och sköta detta. Kommunen driver med sitt 
resonemang om "förväntansvärde" (överpriser) på detta sätt helt omotiverat upp 
fastighetspriserna runt järnvägen. Det började med köpet av Magasinet för 12 miljoner (se 
nedan). Det oroande i detta är att högt uppsatta politiker i kommunen själva har ekonomiska 
intressen i sådana andra liknande fastigheter i området, men det är väl bara en tillfä llighet. 

I det fall trafikverket och staten i framtiden anser sig behöva den aktuella marken så köper 
man, alternativt exproprierar man, marken. Prislappen vid expropriering baseras på det då 
aktuellt marknadsvärdet plus 25 procent. Det finns alltså inte någon anledning att 
kommunen nu återigen köper mark till kraftigt överpris längs med järnvägen. Det var illa nog 
att köpa magasinet (bakom Netto) för över 12 miljoner. Där ska nu bli parkering. Dyra P
platser! ! ! 

Folkets väl föreslog redan före valet 2018 att ungdomens hus skulle inrättas i kulturhusets 
bottenplan. Det är därför glädjande att kulturchefen Anders Rosengren nu, liksom vi i FV, ser 
ett behov av en mötesplats för unga, ett ungdomens hus, just i kulturhuset. Nu när även 
restaurangdelen i kulturhuset står tom har, enligt vår uppfattning, även denna del av 
kulturhuset uppstått som en alternativ placering av ett ungdomens hus på rätt plats och i 
redan befintliga kommunala lokaler utan tillköp för 30 miljoner plus renoveringskostnader. 

. I (' . I;/ /-- / ~ Widmark, Folke. ts väl . u>k 
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§ 133 

Delårsrapport januari-augusti 2020 med helårsprognos 
2020 
Dnr: KLF 2020/1048 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten januari-augusti 2020 samt 
helårsprognos 2020. 

Reservationer 

Lena Nilsson (S) reserverar sig skriftligen enligt följande: 

"Eftersom KS önskade en konsultutredning angående socialnämndens 
prognostiserade budget underskott tycker jag att KS borde ha haft samma 
synpunkter för socialnämnden som för kultur- och fritidsnämnden." 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD),Joachim Fors (S), Agneta Olsson 
Enochsson (L) och Johan Hammarqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat för 2020 med + 35,0 mnkr. I det 
prognostiserade resultatet ingår avkastning på pensionsmedel som återinvesteras 
med 7,8 miljoner kronor. Det prognostiserade balanskravsresultatet beräknas till 
35,7 miljoner kronor och uppfyller därmed kommunallagens balanskrav. 
Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse mot driftbudgeten på totalt -46,0 
miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige 
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Arets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 409,3 miljoner kronor, en avvikelse mot 
budget på +126,0 miljoner kronor. Soliditeten beräknas uppgå till 56,1 procent 
vilket är en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med 2q19 då soliditeten 
uppgick till 57,7. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-30, § 168, följande: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Delårsrapporten januari-augusti 2020 samt helårsprognos 2020 godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

2. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder som visar underskott att 
vidta åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade 
budgetramen för 2020. 

3. Kultur- och fritidsnämnden undantas uppmaningen om att hålla den av 
kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2020 för den del av 
underskottet som är förknippat med uteblivna intäkter med anledning av 
coronapandemin. 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutspunkten som avser godkännande 
av delårsrapporten. 

Karin Axelsson (M) yrkar bifall till att godkänna delårsrapporten och lägger följande 
tilläggsyrkande: "Kultur- och fritidsnämnden ska undantas uppmaningen om att 
hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2020 för den del av 
underskottet som är förknippat med uteblivna intäkter med anledning av 
coronapandemin." 

Lena Wallentheim (S), Hanna Nilsson (SD) och Johan Hammarqvist (C) instämmer 
i Karin Axelssons yrkanden. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till beslutspunkt 1 som stannar i kommunstyrelsen. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut med det av Karin Axelsson föreslagna 
tillägget under proposition och finner förslagen bifallna. 

Kommunfullmäktige 
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Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-19 

Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 134 

Granskning av kostnader för stödinsatser inom BUN:s 
verksam hets om råde 
Dnr: KLF 2020/325 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger barn- och utbildningsnämndens yttrande och 
revisorernas granskningsrapport till handlingarna. 

Yrkande 

Stefan Larsson (M) och Marie Hult (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
granskat kostnaderna inom grundskolan kopplade till särskilt stöd. Granskningen 
syftar till att visa hur omfattande stödinsatserna är ifråga om kostnader, bemanning 
och om möjligt hur de fördelas över skolformer och enheter. 

EY uttalar bland annat följande. EY finner det anmärkningsvärt att nämnden 
genom delegation gett förvaltningschefen i uppdrag att besluta om 
resursfördelningsmodellen och därmed avsagt sig det viktigaste styrmedlet. Inte 
heller har nämnden i övrigt tagit del av uppföljningar avseende 
resurstilldelningsmodellen och den förändring som avskaffandet av tilläggsbelopp 
till de kommunala skolorna inneburit eller i övrigt specifika uppföljningar av arbetet 
med särskilt stöd. Givet nämndens ekonomiska resultat framstår beslutet i denna 
fråga som än mer anmärkningsvärt. 

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över rapporten. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28, § 118, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
Revisorerna 
Barn- och utbildningsnämnde 

Kommunfullmäktige 
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§ 135 

Motion om att "återupprätta biblioteksfriden" 
Dnr: KLF 2019/477 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Motionen avslås vad avser punkten 2. 

2. Motionen ska anses besvarad vad avser punkterna 1 och 3. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig och lämnar följande skriftliga 
motivering undertecknad Ulf Berggren (SD): 

"Sverigedemokraterna ser det som en ytterst viktig fråga för kommunen och våra 
invånare att lugn och ro utan hot och stök skall råda i de kommunala biblioteken. 
Det har under upprepande tillfallen förekommit stök och bråk på vårt bibliotek i 
Hässleholm, vilket föranledde oss att skriva denna motion. Svaret till motionen 
känns väldigt tandlöst och vi menar att man ska våga pröva lagen vid de tillfallen det 
krävs och sätta ner foten. Detta om inte annat för att öka trycket mot lagstiftare att 
förstå att en ändring måste ske. 

När det gäller inpasseringssystem som vi i Sverigedemokraterna föreslår ser vi 
enbart det som en fråga om vilja från Kultur och fritidsnämnden, eller i detta fallet 
ovilja. Vi tror på att om man gör ett inpasseringssystem, där man skannar sin 
legitimation i ingången, så kommer detta göra att personer med avsikter att störa 
väljer att inte gå in på vårt bibliotek överhuvudtaget. Vi vill gärna prova ett 
inpasseringssystem liknande det man gjort på Vankiva återvinningcentral, vilket 
också är en plats för allmänheten. 

Svaret när det gäller kameraövervakning på biblioteket ser vi som direkt 
odemokratiskt där man påstår att en fråga ägs av en nämnd före den ägs av 
politiken. Detta är enligt oss direkt felaktigt då vi som politiker ska kunna lägga 
motioner för att få nämnder att göra enligt vår vilja. Sverigedemokraterna vidhåller 
vikten av kameraövervakning i och runt allmänna platser där bråk och stök 
förekommer. I detta fallet ser vi biblioteket som en tydligt utsatt plats med behov av 
kameraövervakning. 

Kommunfullmäktige 
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Sverigedemokraterna yrkade bifall på motionen i sin helhet, då detta ej vann gehör 
väljer vi att reservera oss mot beslutet". 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Sven Lundh (SD),Johan Peltonen (SD), Björn Widmark (FV) och Ernst Herslow 
(FV) yrkar bifall till motionen. 

Robin Gustavsson (KD), Lars Johnsson (M), Dolores Öhman (MP) och Connie 
Asterman (S) 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." 

24 ja-röster och 13 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Ja Patrik Jönsson (SD) Nej 

Lena Wallentheim (S) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Johan Hammarqvist (C) Ja Björn Widmark (FV) Nej 

Robin Gustavsson (KD) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Joachim Fors (S) Ja Jerry Andersson (SD) Nej 

Lena Nilsson (S) Ja Johan Peltonen (SD) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Dan Karlsson (FV) Nej 

Magnus Åkeborn (V) Ja Johanna Hörgerud (SD) Nej 

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

Lena Svensson (C) Ja Ernst Herslow (FV) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Kristina Lind (M) Ja Allan Ljungqvist (FV) Nej 

Johan Lindman (S) Ja Ken Breisch (SD) Nej 

Camilla Lindoff (S) Ja Totalt 13 

Anders Edwall (C) Ja 

Kommunfullmäktige 
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Erik Berg (M) 

Benny Petersson (S) 

Monica Ero (S) 

Torsten Nilsson (M) 

Connie Asterman (S) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Ingrid Nyman (S) 

Erika Heil-Utbult (KD) 

Marie Hult (L) 

Totalt 

Ja 

Ja 
Ja 

Ja 

Ja 
Ja 

Ja 

Ja 
Ja 

24 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Sven Lundh, båda Sverigedemokraterna, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige avseende stadsbiblioteket i Hässleholm i vilken de på anförda 
skäl yrkar att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1) Att ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka de lagliga möjligheterna att 
portförbjuda störande individer. 

2) Att ge berörd nämnd i uppdrag att införa ett inpasseringssystem där giltig 
legitimation alternativt bibliotekskort krävs. 

3)Att ge berörd nämnd i uppdrag att ansöka om montering av trygghetskameror i 
hela biblioteket. 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som i beslut den 26 mars 
2020, § 26, "godkänner förvaltningens svar på motionen och sänder det vidare till 
kommunstyrelsen". 

I förvaltningens svar på motionen föreslås att motionen avslås vad avser punkterna 
1 och 2. Vad gäller punkt 3 uttalas följande. För att kunna införa 
kameraövervakning i stads biblioteket krävs en ansökan om 
kamerabevakningstillstånd till Datainspektionen. Myndigheter och andra som utför 
uppgifter av allmänt intresse behöver enligt kamerabevakningslagen få tillstånd för 
kamerabevakning, om de med kamera bevakar en plats dit allmänheten har tillträde. 

Kommunfullmäktige 
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Förvaltningen kommer i samarbete med kommunens informationssäkerhets
ansvarige från kommunledningsförvaltningen undersöka möjligheten till 
kameraövervakning hos Datainspektionen. I dagsläget har inga svenska 
folkbibliotek infört kamerabevakning i sina lokaler. 

Bedömning 

Punkt 1: Fråga är om att förbjuda vissa personer som vid tidigare tillfallen har 
uppfört sig illa att vistas i Hässleholms stads bibliotek. Justitieombudsmannen har i 
ett par ärenden (till exempel 2795-97 och 6319-2008) uttalat att det inte finns stöd i 
gällande rätt att meddela förbud mot person att vistas i lokaler dit allmänheten har 
tillträde, till exempel bibliotek, oavsett om personen tidigare har uppträtt störande 
eller hotfullt. Eftersom det alltså saknas rättsligt stöd att meddela ett sådant förbud 
bör inte heller kommunen överväga att fatta sådana beslut. 

Punkt 2: Eftersom stads biblioteket är öppet för allmänheten och då det enligt vad 
som anförts ovan saknas rättsligt stöd för att förbjuda någon att vistas i stadsbiblio
teket på grund av att personen tidigare har uppträtt störande eller hotfullt är det inte 
heller möjligt att kräva att person ska genomgå inpasseringskontroll för att kunna 
komma in på stadsbiblioteket. Vid sådant förhållande saknas det anledning att 
anordna inpasseringskontroll. 

Punkt 3: Det är möjligt att det finns anledning att anordna kamerabevakning av 
stadsbiblioteket, men kommunledningsförvaltningen bedömer att detta är en fråga 
som i första hand bör hanteras av kultur- och fritidsnämnden. Såvitt framgår av 
nämndens yttrande pågår också en utredning i saken. Motionen i denna del bör 
därför inte föranleda någon kommunfullmäktiges åtgärd. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-30, § 165, att föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 

1) Motionen avslås vad avser punkterna 2. 

2) Motionen ska anses besvarad vad avser punkterna 1 och 3. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig och lämnar följande skriftliga 
motivering undertecknad av Hanna Nilsson (SD): 

Kommunfullmäktige 

Justering Jj Utdraget bestyrkes 

27 (41) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-10-19 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

"Sverigedemokraterna ser det som en ytterst viktig fråga för kommunen och våra 
invånare att lugn och ro utan hot och stök skall råda i de kommunala biblioteken. 
Det har under upprepande tillfallen förekommit stök och bråk på vårt bibliotek i 
Hässleholm, vilket föranledde oss att skriva denna motion. Svaret till motionen 
känns väldigt tandlöst och vi menar att man ska våga pröva lagen vid de tillfallen det 
krävs och sätta ner foten. Detta om inte annat för att öka trycket mot lagstiftare att 
förstå att en ändring måste ske. I dagarna har dessutom BRA öppnat för att man 
ska kunna införa tillträdesförbud för de som inte sköter sig. Sverigedemokraterna är 
nöjda med att även BRA vill hantera problemen på samma vis som vi. 

När det gäller inpasseringssystem som vi i Sverigedemokraterna föreslår ser vi 
enbart det som en fråga om vilja från Kultur och fritidsnämnden, eller i detta fall 
ovilja. Vi tror på att om man gör ett inpasseringssystem, där man skannar sin 
legitimation i ingången, så kommer detta göra att personer med avsikter att störa 
väljer att inte gå in på vårt bibliotek överhuvudtaget. Vi vill gärna prova ett 
inpasseringssystem liknande det man gjort på Vankiva återvinningcentral, vilket 
också är en plats för allmänheten. 

Svaret när det gäller kameraövervakning på biblioteket ser vi som direkt 
odemokratiskt där man påstår att en fråga ägs av en nämnd före den ägs av 
politiken. Detta är enligt oss direkt felaktigt då vi som politiker ska kunna lägga 
motioner för att få nämnder att göra enligt vår vilja. Sverigedemokraterna vidhåller 
vikten av kameraövervakning i och runt allmänna platser där bråk och stök 
förekommer. I detta fallet ser vi biblioteket som en tydligt utsatt plats med behov av 
kameraövervakning. 

Sverigedemokraterna yrkade bifall på motionen i sin helhet, då detta ej vann gehör 
väljer vi att reservera oss mot beslutet" 

Hanna Nilsson (SD) och Björn Widmark (FV) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Hanna Nilssons och Björn 
Widmarks yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Votering begärs. 

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

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Lena Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Ola Lindahl (S), Henrik 
Backlund (S), Johan Hammarqvist (C), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), 
Björn Widmark (FV). 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 136 

Motion om Sösdala simhall 
Dnr: KLK 201811075 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheim och Joakim Fors, båda S, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige om Sösdala simhall. I motionen anför de bland annat följande. 
På kommunfullmäktiges möte den 6 december 2018 beslutade en minoritet av 
ledamöterna att Sösdala simhall ska stängas. Beslutet är fattat utan några som helst 
konsekvensbedömningar varken vad det gäller för Sösdala som tätort eller 
ekonomiska konsekvenser. Politiker från olika block och partier var upp i talarstolen 
och talade om siffror som kanske inte alla gånger var helt sanna. 
Kommunfullmäktige tog inte sitt ansvar för vad som händer med simhallen i 
Sösdala om den ska stängas. 

Motionärerna yrkar följande. 

1) Att berörd eller berörda nämnder ser till att genomföra en konsekvensbedömning 
gällande Sösdala simhall. 

2) Att konsekvensbedömningen innehåller kostnader både för fortsatt drift av 
simhallen och nerläggnings-/ ombyggnadskostnader. 

3) Att konsekvensbedömningen innehåller vilka konsekvenser som det kan bli för 
Sösdala som tätort om simhallen läggs ner. 

4) Att man redovisar vilka konsekvenser som det blir för skolan om simhallen i 
Sösdala stängs. 

5) Att efter genomförd konsekvensbedömning, ska ärendet om 
stängning/ ombyggnad kontra fortsatt drift ställas som ett ärende till 
kommunfullmäktige. 

Bedömning 
I budget för 2019 och flerårsplan 2020-2021 (sidan 13) framgår att Sösdala simhall 
ska stängas och att detta innebär en kostnadsreducering på 1,5 miljon kr år 2019 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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och ytterligare 1,5 miljon kr år 2020 och 2021. Budgeten och flerårsplanen antogs 
på kommunfullmäktiges sammanträde den 6 december 2018, § 161. 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat att Sösdala simhall ska stängas 2019. Några 
nya omständigheter som kan antas föranleda fullmäktige att ändra sitt beslut har inte 
framkommit. Det saknas därför anledning att föranstalta om den 
konsekvensbedömning som motionärerna yrkar på och motionen bör därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-30, § 175, att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 

Socialdemokraternas ledamöter och Johan Hammarqvist (C) reserverar sig mot 
beslutet. 

Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet. 

Magnus Akeborn M lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet stöder motionärerna om Sösdala simhall, vilken vi velat se vara i 
drift. Det är med sorg vi ser hur fritids verksamhet och rekreation nekas de boende 
i Sösdala med omnejd." 

Lena Wallentheim (S) och Joachim Fors (S) yrkar bifall till motionen. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande ställer förslagen mot varande 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 bifalla motionen röstar nej. " 

5 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 3 avstår från att rösta. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (I<::..D), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Björn Widmark (FV), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Lena Wallentheim (S),Joachim Fors (S), Ola Lindahl (S), 
Henrik Backlund (S),Johan Hammarqvist (C). 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Följande avstår från att rösta: Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh 
(SD). 

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Kommunstyrelsen har därmed beslutat 
att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 137 

Motion om utveckling av simhall 
Dnr: KLK 2019/235 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilson, Ulf Berggren, Sven Lundh och Camilla Nordström, alla 
Sverigedemokraterna, har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken de på 
anförda skäl yrkar följande. 

1) Att berörd nämnd ges i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för ombyggnation 
och renovering av Sösdala Simhall till sportanläggning enligt beskrivning i 
motionen. 

2) Att en plan för ansvar och driftsform tas fram av berörd nämnd. 

Motionen har remitterats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden. 

Nämnden anför i yttrande (delegation) i huvudsak följande. 
Förvaltningen ser stora möjligheter för rörelseträning i gamla simhallsdelen. Det 
förutsätter naturligtvis ett plant golv, fungerande ventilation etc. Att kunna erbjuda 
Sösdalaborna en bra lokal i markplan med in- och utsyn skulle också gynna skolans 
behov av exempelvis grupp- och styrketräning. En möjlig åtgärd skulle kunna vara 
att "flytta upp" nuvarande gym och bordtennisspel från källaren under sporthallen, 
till gamla simhallsdelen och på sikt låta ytorna fyllas av olika verksamheter. Det är 
dock inte kultur- och fritidsförvaltningens uppgift att ta fram en kostnadskalkyl för 
ombyggnation och renovering. Detta ligger inom tekniska förvaltningens ansvar. 
Däremot kan kultur- och fritidsförvaltningen, efter att den fysiska lösning 
presenterats, ta fram alternativ för innehåll, ansvar och driftsform då vi vet 
omfattningen och förutsättningarna. 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande har därefter översänts till tekniska nämnden, 
som i beslut den 31 oktober 2019 har föreslagit att motionen avslås, eftersom 
Sösdala simhall ska hanteras enligt kommunens riktlinjer för lokalförsörjning. Av 
underliggande tjänsteskrivelse i ärendet framgår bland annat följande. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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I kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer för lokalförsörjning anges bland annat 
hur lokalbehov och tomställda lokaler ska hanteras. Följaktligen föreslås därför att 
frågan om aktuell lokal hanteras enligt dessa riktlinjer. Med en förenklad beskrivning 
innebär det att tekniska nämnden, efter uppsägning av lokalnyttjande nämnd, för 
fram lokalen som en tillgänglig lokalresurs. Tekniska nämnden bedömer lokalens 
skick och föreslår om byggnaden ska hyras ut, säljas eller rivas. Om bedömningen är 
att lokalen kan hyras ut prövas denna mot samtliga nämnders, angivna och 
prioriterade, lokalbehov. Ifall behov av lokal för sport och aktiviteter föreligger i 
Sösdala ska detta lokalbehov föras fram av kultur- och fritidsnämnden. Behovet ska 
vara välgrundat och prioriterat. Därefter hanteras lokalbehovsärendet i kommunens 
strategiska lokalförsörjningsgrupp, som föreslår en slutlig prioritering av ärende i 
lokalförsörjningsplanen. Först därefter tar tekniska förvaltningen fram en drift- och 
investeringsbudget för beaktande i kommande budgetberedning. 

Kommunledningsförvaltningen delar de synpunkter som framgår av ovannämnda 
tjänsteskrivelse och föreslår därför att motionen ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-30, § 176, att förslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 

Komm u nfu llmä ktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 138 

Motion om att utlysa klimatnödläge för Hässleholm 
Dnr: KLF 2020/89 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar om att utlysa klimatnödläge för Hässleholms 
kommun. Som grund för motionen anför hon bland annat att genom att utlysa ett 
klimatnödläge menar vi att: 

- klimatförändringen är ett vetenskapligt bevisat fenomen. 

- en omställning till en fossilbränslefri kommun behövs och ska genomföras så fort 
som möjligt. 

- våra politiska beslut inte ska försämra klimatsituationen; tvärtom ska våra politiska 
beslut 

helst förbättra kommunens klimatprestanda och kommunens beredskap för att 
möta klimatförändringens effekter. 

- vi måste omgående börja ställa om kommunen till en klimatvänlig kommun; att vi 
måste agera snabbt då tiden är knapp för att undvika en klimatkatastrof. 

- politiker i Hässleholms kommun kommer att agera för att bidra till Sveriges vision 
om att vara ett fossilfritt land år 2045. 

Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som den 25 mars 
2020, § 78, beslutat att lämna följande yttrande: Nämnden anser inte att det är rätt 
väg att utlysa klimatnödläge. I tjänsteskrivelsen i ärendet anförs bland annat följande 
synpunkter. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden instämmer i att den pågående 
klimatförändringen har en stor påverkan på naturens och medborgarnas säkerhet så 
som det framgår i aktuell motion, samt att politiken har möjlighet att fatta beslut 
som påverkar naturens resiliens (motståndskraft). Att människan bidrar till denna 
klimatförändring visas tydligt av de effekter som dokumenterats till följd av Corona
viruset, där en minskad mänsklig aktivitet, bland annat minskad biltrafik, i Kina lett 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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till kraftigt minskade klimatpåverkande utsläpp. Nämnden anser dock inte att det är 
rätt väg att utlysa klimatnödläge i detta skede, då ett sådant beslut inte förpliktigar 
till verklig handling för att öka medborgarnas och naturens säkerhet. Miljö- och 
stads byggnadsnämnden anser att en bättre väg är att aktivt fatta beslut om att vidta 
åtgärder som främjar en minskning av miljö- och klimatpåverkan lokalt i 
Hässleholm, samt koppla nödvändiga ekonomiska resurser till sådana beslut. Detta 
kan till exempel ske genom en utökad och riktad tillsyn på de verksamheter som har 
störst klimatpåverkan. Arbete kan även ske genom en ökad och riktad 
informationsspridning till medborgare och verksamhetsutövare i Hässleholms 
kommun. En utökad tillsyn och utökad informationsspridning kan dock 
genomföras först då de ekonomiska ramarna inom kommunen tillåter en utökning 
av Miljö- och stadsbyggnads-nämndens budget. Nämnden ställer sig positiv till en 
utökning av den interna budgeten i syfte att nå den effekt som motionen syftar till, 
det vill säga en minskad klimatpåverkan från Hässleholms kommun. En utökad, 
riktad, tillsyn och utökad informationsspridning kommer enligt nämndens 
bedömning leda till hälsosammare livsmiljöer och en snabbare växling till en cirkulär 
ekonomi. Med den ökade kunskapsspridningen som erhålls genom dessa insatser 
når vi rimligen det klimatsmarta samhället snabbare och stärker därmed naturens 
och samhällets konkurrenskraft och robusthet. Arbetet bör även ske genom ett 
aktivt ställningstagande, i linje med motionärens syfte, i varje enskilt ärende, till 
exempel vid framtagandet av nya detaljplaner. 

Bedömning 

Mot bakgrund av miljö- och stadsbyggnadsnämndens inställning föreslår 
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-30, § 177, att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

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

Joachim Fors (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Kommu nfu llmä ktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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§ 139 

Motion om fossilfria kapitalplaceringar 
Dnr: KLF 2020/88 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

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

- Göra en granskning av kommunens placeringar i syfte att: 

1. Kartlägga omfattningen av placeringar/investeringar i bolag som ägnar sig åt 
prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand 
eller annan okonventionell fossil olja eller gas. 

2. Kartlägga omfattningen av placeringar/investeringar i servicebolag med intäkter 
från ovan.nämnda verksamheter, elkraftbolag med fossila produktionsmetoder samt 
bolag med betydande fossila reserver. 

3. Kartlägga omfattningen av placeringar/investeringar i företag inom kol
branschen och kärnkraftbranschen. 

4. Ta fram en bedömning om klimatbelastningen av kommunens kapitalförvaltning. 

5. Ta fram ett förslag på hur investeringen kan bli klimatneutral år 2035. 

- Senast år 2025 får inga investeringar ske i företag som ägnar sig åt prospektering, 
exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan 
okonventionell fossil olja eller gas eller i servicebolag med intäkter från ovan 
nämnda verksamheter, elkraftsbolag med fossila produktionsmetoder samt bolag 
med betydande fossila reserver. 

- Senast år 2035 ska Hässleholms kommun ställa om sina investeringar till bolag 
som på ett 

konstruktivt sätt bidrar till att lösa klimatförändringens utmaning. Kommunens 
pension- och kapitalplaceringar ska vara klimatneutrala. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motionen har remitterats till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och 
kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2020, § 79, att lämna 
följande yttrande. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden instämmer i att det är lämpligt att gå ifrån 
investeringar i kol-, olje- och naturgasindustrin för att i stället investera i 
morgondagens hållbara branscher. Ett sådant beslut bedöms ge en positiv bild av 
Hässleholms kommun och stärka kommunens varumärke som en hållbar kommun 
och därmed öka attraktiviteten för verksamhetsutövare och boende. 

Nämnden är positiv till att en granskning av kommunens placeringar genomförs, 
men vill belysa att det är viktigt att det klargörs vilken förvaltning som ska genom
föra denna granskning. Vidare är det av vikt att fastställa när granskningen ska vara 
genomförd och redovisad för kommunfullmäktige. 

Beträffande motionens yrkande om att inga investeringar får ske i kol-, olje- och 
naturgasindustrin efter 2025 ställer sig nämnden positiv till denna i sak, men anser 
att tidpunkten för när detta ska ske är en följd av den granskning som ska 
genomföras. 

Beträffande en fullständig omställning av kommunens investeringar är nämnden 
positiv till att detta ska vara genomfört 2035, men har en förhoppning om att det 
kan ske tidigare. 

Ekonomiavdelningen har inkommit med yttrande i skrivelse den 11 maj 2020. Av 
den framgår bland annat följande. 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020, § 45, att anta det reviderade 
förslaget till placeringsregler för pensionsmedelsförvaltning att gälla från och med 
den 1 oktober 2020. Det reviderade förslaget innehåller ett avsnitt om ansvarsfulla 
placeringar som beskriver hur kommunen tillåts placera i företag som bedöms vara 
långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle. Ett hållbart företag ska 
kunna visa ett ansvarsfullt agerande avseende social och miljömässig hänsyn samt 
ha god affårsetik. Kommunen ska undvika placeringar i bolag som utvinner fossila 
bränslen och placerar istället i företag som har hållbara lösningar på framtidens 
utmaningar, exempelvis energieffektiva produkter och tjänster som leder till 
minskade utsläpp av koldioxid. I riktlinjerna framgår även vilka företag som 
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kommunen inte tillåter att kapital placeras i. 

Med hänvisning till ovanstående har mycket av motionens innehåll beaktats i de 
reviderade riktlinjerna som kommunfullmäktige har beslutat om. 

Motionären Dolores Öhman yrkade bifall till förslaget i kommunfullmäktige, men 
med följande tillägg: "Placeringsreglerna för Hässleholms kommuns 
pensionsmedel", under punkt 5 "Ansvarsfulla placeringar" enligt följande: Från år 
2025 får inga investeringar ske i företag som ägnar sig åt prospektering, 
exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan 
okonventionell fossil olja eller gas eller i servicebolag med intäkter från ovan 
nämnda verksamheter, elkraftsbolag med fossila produktionsmetoder samt bolag 
med betydande fossila reserver. 

Den del som de reviderade riktlinjerna inte har beaktat är "eller i servicebolag med 
intäkter från ovan nämnda verksamheter", vilket motiveras i nedan. Denna 
skrivning ger ytterligare en inskränkning som i dess mest rigida tolkning i princip 
omöjliggör investeringar i något bolag som har kunder inom olja/ gas/kol (givet att 
kundengagemang ofta även innefattar serviceverksamhet). I detta fall kommer en 
lång rad stora svenska och nordiska industri- och byggrelaterade bolag att omfattas 
av begränsningen. Enligt Cliens, en av kommunens nuvarande förvaltare, finns det 
inte en enda Sverige-/Nordenfond på marknaden som går så långt som att helt 
förbjuda service till kol-/ olja-/ gasbolag. Detta innebär att mer än 150 fonder har 
dragit samma slutsats, det vill säga att utesluta service till kol-/ olja-/ gasbolag är att 
gå för långt. Ett annat argument för att inte införa placeringsregler för servicebolag 
idag är att avvakta EU Taxenomin för Hållbara bolag som kommer träda i kraft 
under nästa år. EU Taxenomin bygger på Parisavtalet och där diskuterar man om 
bolagen är bruna, gröna, på väg att bli gröna eller möjliggör för andra bolag att bli 
gröna. Tanken är att man ska ha som mål att styra så mycket kapital som möjligt till 
samtliga kategorier förutom den bruna. 

Bedömning 

Mot bakgrund av de nya placeringsreglerna som antagits av kommunfullmäktige får 
motionärens önskemål till stor del anses tillgodosedda, även vad avser yrkandet om 
att Hässleholms kommun senast år 2035 ska ställa om sina investeringar till bolag 
som på ett konstruktivt sätt bidrar till att lösa klimatförändringens utmaning. 
Kommunledningsförvaltningen delar ekonomiavdelningens bedömning att 
motionärens tilläggsyrkande i den del som avser servicebolag skulle leda till alltför 
långtgående begränsningar av placeringsmöjligheterna. 
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Med åberopande av det ovan anförda föreslås att motionen ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-30, § 178, att föreslå kommunfullmäktige att 
motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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