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Douglas Roth, Patrik J Öns son, Irene Nilsson, Lars J ohnsson, Hanna Nilsson, Lena 
Wallentheirn,Johan Hammarqvist (§§ 9-25), Kenny Hansson, Ulf Berggren, Björn 
Widmark, Robin Gustavsson(§§ 1-10, 12-25),Joachirn Fors, Sven Lundh, Lena 
Nilsson, Stefan Larsson, Magnus Åkeborn, Jerry Andersson, Dolores Öhman, 
Christer Welinder, Lena Svensson, Karin Axelsson,Johan Peltonen, Dan Karlsson, 
Christer Caesar, Kristina Lind, Johan Lindman, Mats Andersson, Anders Edwall, 
Erik Berg, John Bruun, Benny Petersson, Susanne Lottsfeldt, Monica Ero, Lars 
Klees, Ernst Herslow, Gunnel Gustavsson, Andreas Dahlberg, Åsa Kull, Torsten 
Nilsson, Jonny Dolkow, Arberesha Sabani, Connie Asterman, Maria Jönsson, Lina 
Bengtsson, Ola Lindahl, Gunnel Bruhn, Agneta Olsson Enochsson, Anna 
Wallentheirn, Arne J Persson, Hanna Sjöstrand, Margreth Segerstein, Allan 
Ljungqvist, Maria Tennevi, Ingrid Nyman, Karina Olsson. 

Henrik Backlund, Sven-Inge Persson, Ann-Kristine Johnsson (§§ 1-8), Stefan 
Svensson(§ 11), Marie Hult, Sverre Albinsson, Ken Breisch, Pierre Bäckman. 

Jonas Andersson, Meta Jarl, Anders Wallentheirn, Marianne Nilsson, Lars Olsson, 
Gustaf Karlström, Ulrika Widmark Barnekow, Erika Heil-Utbult, Ingvar Bergman, 
Hans-Göran Hansson, Agnetha"Karlsson, Karin Nilsson, Axel Heinonen, Paul 
Thurn, Lars Vidigsson, Kenneth Englund. 

Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Lena Svensson och Karin Axelsson 

Stadshuset, kl.13.30 måndagen den 1 februari 2021 

§§ 1 - 25 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 
Patrik Jönsson (SD) Irene Nilsson (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Hässleholms 
kornmun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Vinslöv § 1 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och § 2 
utbildningsförvaltningen och som huvudman i Snapphanebygdens 
Sparbank 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige § 3 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige § 4 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsförvaltningen § 5 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden § 6 

Anmälningsärenden § 7 

Inlämnade motioner § 8 

Utredning av om väktare, ordningsvakter eller annan § 9 
bevakningspersonal ska anställas 

Förslag till ny prissättningsmodell angående återställning efter § 10 
förläggning av rör och ledningar i kommunal mark 

Hemställan om renovering och utbyggnad av Furutorpshallen i § 11 
Vinslöv 

Godkännande av utökad borgensram för nybyggnation - Hässlehem § 12 

Införa modell för Klimatväxling § 13 

Ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen § 14 

Motion - Införande av ett lokalt tiggeriförbud § 15 

Motion om Sösdala simhall § 16 

Motion om utveckling av simhall § 17 

Motion om fossilfria kapitalplaceringar § 18 

Motion om att utlysa klimatnödläge för Hässleholm § 19 

Motion om central bemanningsenhet för alla kommunala § 20 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

verksamheter 

Motion till minne av Magnarpskolonin 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Motion rörande utträde ur Ett jämställt Skåne 

Motion - Öppna upp Första Avenyen för biltrafik igen 

Motion om att inrätta en fritidsbank 

Motion om Ahusfältet 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 21 

§ 22 

§ 23 

§ 24 

§ 25 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

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 Sparbanksstiftelsen 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 

Utdraget bestyrkes 

5 (62) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

H .. ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§2 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsförvaltningen och som huvudman i 
Snapphanebygdens Sparbank 
Dnr: KLF 2020/1273 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Frida Evesson (S) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden och Mona Troedsson (S) till huvudman i Snapphanebygdens 
Sparbank. 

Beskrivning av ärendet 

Diana Hagman (S) har avsagt sig uppdragen som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden och som huvudman i Snapphanebygdens Sparbank från och 
med den 1 januari 2021 på grund av flytt från kommunen. Avsägelserna har 
beviljats. Ny ersättare respektive huvudman ska utses. 

Socialdemokraterna nominerar Frida Evesson (S) till uppdraget som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden och Mona Troedsson (S) till uppdraget som 
huvudman i Snapphanebygdens Sparbank. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Snapphanebygdens Sparbank 
De valda 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

k t< ±}J 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
Dnr: KLF 2020/1409 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. Ny sammanräkning begärs hos 
Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

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

Sänt till 
Malin Fransson 
Troman 
Personalavdelningen 
Länsstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

'"''"""'Jv<__ ~ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
Dnr: KLF 2021/2 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. Ny sammanräkning begärs hos 
Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Annelie Cederberg (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
Avsägelsen ska beviljas och ny sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen. 

Sänt till 
Annelie Cederberg 
Troman 
Personalavdelningen 
Länsstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§5 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsförvaltningen 
Dnr: KLF 2021/49 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Sverre Albinsson (SD) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Monica Rosenqvist (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden. Avsägelsen ska beviljas och ny ersättare utses. 

Sverigedemokraterna nominerar Sverre Albinsson (SD) till uppdraget som ersättare 
i kultur- och fritidsnämnden. 

Sänt till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Troman 
Personalavdelningen 
Monica Rosenqvist 
Sverre Albinsson 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

k_ ~· III 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska 
nämnden 
Dnr: KLF 2021/57 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Valet av ny ledamot bordläggs. 

Beskrivning av ärendet 

Roger Wirödal (KD) avsäger sig uppdraget som ledamot i tekniska nämnden. 
Avsägelsen ska beviljas och ny ledamot utses . 

Ingen nominering har inkommit. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Troman 
Personalavdelningen 
Roger Wirödal 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§7 

Anmälningsärenden 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2020/1320-1 
Socialnämndens rapport per den 30 september 2020 över gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 16 
beslut rapporteras. 

KLF 2020/1322-1 
Omsorgsnämndens sammanställning per den 1 oktober 2020 av ej verkställda beslut 
enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Sju beslut enligt socialtjänstlagen och två beslut enligt LSS rapporteras. 

KLF 2020/1358-1 
Revisorernas granskning av fibersatsningen. Revisorerna önskar svar från 
kommunstyrelsen till den 26 februari 2021. 

KLF 2020/1431-1 
Julhälsning till kommunfullmäktige från borgmästaren i Eckernförde. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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H'"ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§8 

Inlämnade motioner 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Kommunfullmäktige överlämnar nedanstående motioner till 
kommunledningsförvaltningen för handläggning: 

KLF 2021/ 45-1 
Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP) har lämnat in en motion om att 
anpassa hastighetsgränser. 

KLF 2021/46-1 
Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP) har lämnat in en motion om 
fåltarbetare. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Utredning av om väktare, ordningsvakter eller annan 
bevakningspersonal ska anställas 
Dnr: KLF 2019/275 

Beslut 

Kommunfulhnäktige beslutar att utifrån utredningens underlag inte anställa väktare, 
ordningsvakter eller annan bevakningspersonal. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Lars Johnsson (M), Dolores Öhman (MP), Anders Edwall (C), Björn Widmark 
(FV), Lena Wallentheim (S), Magnus Åkeborn (V),John Bruun (L), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Ingrid Nyman (S), Robin Gustavsson (KD) och Lena Nilsson (S) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfulhnäktige har, utifrån en motion, vid sammanträde 2019-09-30 gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att utföra en utredning av om väktare, ordningsvakter 
eller annan bevakningspersonal ska anställas i kommunen. Kommunen avropar idag 
tjänster för bevakning/ väktare/ ordningsvakt av bevakningsföretag. 

Det underlag som ligger till grund för utredningen har tagits fram av 
säkerhetsfunktionen, HR-avdelningen samt kommunjuristen. Information som är av 
vikt för slutligt resonemang redovisas i sammanställd form och avslutas med en 
summering/ resonemang utifrån det givna uppdraget. 

Utredningen visar att utifrån juridiska och arbetsrättsliga aspekter, osäkerhet kring 
beviljande av 3 § LOV-områden samt kostnader förespråkas inte anställning av 
kommunal ordningsvakt, väktare eller bevakningspersonal. Detta ställs även i 
relation till att bevakningstjänster inte avropas i större omfattning än att det blir 
mest ekonomiskt rimligt för kommunen att avropa tjänsten av bevaknings företag 
utifrån rådande behov i varje enskilt fall. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

För ytterligare alternativ gällande anställning krävs att uppdraget specificeras med 
förutsättningar för tjänstgöring, arbetsuppgifter etc. 

I det fall utredningens slutsats antas så innebär förslaget inte några förändrade 
kostnader gentemot de som finns i dagsläget. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-21, § 185, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utifrån utredningens underlag 
inte anställa väktare, ordningsvakter eller annan bevakningspersonal. 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"MP tackar för en omfattande och komplett utredning. Vi anser att utredningen 
innehåller tillräcklig information för att ta ställning i fråga. 

Varje myndighet och offentlig organisation måste jobba med sina respektive 
ansvarsområden för att garantera att skattebetalarnas pengar används rätt. 

Om SD i kommunen vill jobba mot brottslighet bör dem avsätta resurser till 
socialen som har det kommunala ansvaret att förebygga brott. Att finansiera 
brotts bekämpning med kommunal pengar är inte rätt väg." 

Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet anser att polisiär verksamhet ska bedrivas av polisen. Väktare och 
ordningsvakter har en kompletterande uppgift vid behov. Vi vill se mer 
förebyggande social verksamhet tex fältassistenter men även kultur och 
fritidsinsatser och naturligtvis ett bra samarbete med polis för att alla våra 
medborgare känner sig trygga." 

Björn Widmark (FV) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
KLF säkerhetsfunktion, HR-avdelning och kommunjurist 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Förslag till ny prissättningsmodell angående 
återställning efter förläggning av rör och ledningar i 
kommunal mark 
Dnr: KLF 2020/673 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Fastställa prislistan gällande avgift för återställning efter förläggning 
av rör och ledningar i kommunal mark enligt bilagt förslag. 

2. Ny prissättningsmodell gäller från och med datum då 
kommunfullmäktiges protokoll justerats. 

Beskrivning av ärendet 

Den 27 augusti 2018 beslutade kommunfullmäktige, § 94, om ny avgift för 
återställning efter förläggning av rör och ledningar i kommunal mark. Som 
bakgrund till beslutet låg en motion som remitterades till tekniska nämnden 
för yttrande. Tekniska förvaltningen hanterade ärendet och föreslog ny 
prismodell som tekniska nämnden beslutade om den 27 mars 2018, § 30. I den 
fortsatta hanteringen kompletterades ärendet med förtydligande bilagor. 
Emellertid innehöll kompletterad bilaga över ny prislista uppgift om priser 
som inte överensstämde med tekniska förvaltningens ursprungliga förslag på 
hantering eller beslut i tekniska nämnden. 

Att utgå ifrån en specifik prislista för återställande blir i sammanhanget 
överflödigt, onödigt och administrativt krånglig. Med anledning av det föreslås 
att nytt beslut tas för ny prissättningsmodell där avgiften endast baseras på ett 
procentuellt påslag samt den verkliga självkostnaden för återställandets totala 
entreprenadsumma. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-18, § 203, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Fastställa prislistan gällande avgift för återställning efter förläggning 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

av rör och ledningar i kommunal mark enligt bilagt förslag. 

2. Ny prissättningsmodell gäller från och med datum då 
kommunfullmäktiges protokoll justerats. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

§ 11 

Hemställan om renovering och utbyggnad av 
Furutorpshallen i Vinslöv 
Dnr: KLF 2020/1106 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Föreliggande förslag till avsiktsförklaring godkännes. 

2. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 10 400 000 kronor år 2021 
för en tillbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv så att den klarar en publik på 
cirka 800 personer. Investeringen ska vara anslagstyp 1. Finansiering sker 
genom att budgetera en intäkt på 6 000 000 kronor på finansförvaltningen 
år 2021 motsvarande bidraget från Vinslövs sparbankstiftelse och resterande 
4 400 000 kronor finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda 
investeringar 2021. 

3. Kommunstyrelsens ordförande befullmäktigas att underteckna 
avsiktsförklaringen samt de eventuellt ytterligare avtal som därefter kan 
förekomma. 

Jäv 

Robin Gustavsson (KD) anmäler jäv. Stefan Svensson (KD) tjänstgör i hans ställe. 

Yrkande 

Lars Johnsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L), Björn Widmark (FV), Ulf 
Berggren (SD),Johan Hammarqvist (C), Torsten Nilsson (M) och Lena 
Wallentheim (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Sparbankstiftelsen Vinslöv har inkommit med en skrivelse om renovering och 
utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv. I skrivelsen anförs bland annat följande. 

Som känt är har Vinslövs Handbollsklubb VHK avancerat till spel i allsvenska 
serien och för detta krävs större läktarutrymme jämte avdelade rum för 
press/ media, domare mm. Sörby BolS som har lokaler i Furutorpshallen har utökat 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

sin verksamhet för både män, kvinnor och ungdomar och behöver en viss 
tillbyggnad. Sparbanksstiftelsen har genom EG Bygg AB låtit upprätta förslag på 
ritningar för en tillbyggnad som väl kan tillgodose såväl VHK:s behov som att 
hallen kan användas vid större arrangemang som DM och SM-tävlingar av andra 
föreningar expv BK ORE, Sörby BolS m.fl. Byggnation och övriga nödvändiga 
åtgärder är även preliminärt kostnadsberäknade. Vi är medvetna om den 
ekonomiska ansträngda situationen i Hässleholms Kommun och har därför, för att 
kunna genomföra en utbyggnad, beslutat gå in med en medfinansiering av den 
största delen av kostnaderna. Sparbanksstiftelsen vill med detta överlämna förslag 
på ritningar jämte att tillsammans med kommunen skriva en avsiktsförklaring vad 
gäller byggnation och medfinansiering. 

Ett förslag till avsikts förklaring har upprättats. Av den framgår bland annat att 
byggnadsarbetena beräknas vara fårdiga någon gång under första halvåret 2022 och 
att Sparbanksstiftelsen kommer att bidra till kostnadstäckningen med upp till 6 
miljoner kr. 

Ekonomiska konsekvenser 

Bidraget från Vinslövs sparbanksstiftelse ska bokföras som ett driftbidrag enligt 
RK.Rs (Rådet för kommunal redovisning) rekommendation R2. Det innebär att 
tekniska nämnden måste tillföras budgetmedel för hela investeringsutgiften. 
Investeringsutgiften uppskattas till 11,9 mnkr varav 1,5 mnkr är brandåt-gärder i 
befintlig hall och dessa åtgärder räknar tekniska nämnden med att utföra oavsett 
beslut om tillbyggnad. Tekniska nämnden hanterar detta ur anslaget reinvesteringar i 
fastigheter. Resterande 10,4 mnkr föreslås finansieras genom att budgetera en intäkt 
på 6 mnkr på finansförvaltningen år 2021 motsvarande bidraget från Vinslövs 
sparbankstiftelse och resterande 4,4 mnkr finansieras från kommunstyrelsens 
oförutsedda investeringar 2021 . Det innebär en ökning av årets resultat med 6 mnkr 
som finansierar investeringen samt en omdisponering av investeringsmedel på 4,4 
mnkr. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-18, § 215, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Föreliggande förslag till avsiktsförklaring godkännes. 

2. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 10 400 000 kronor år 2021 
för en tillbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv så att den klarar en publik på 
cirka 800 personer. Investeringen ska vara anslagstyp 1. Finansiering sker 
genom att budgetera en intäkt på 6 000 000 kronor på finansförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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år 2021 motsvarande bidraget från Vinslövs sparbankstiftelse och 
resterande 4 400 000 kronor finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda 
investeringar 2021. 

3. Kommunstyrelsens ordförande befullmäktigas att underteckna 
avsiktsförklaringen samt de eventuellt ytterligare avtal som därefter kan 
förekomma. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Robin Gustavsson (KD) anmäler jäv. Christer Caesar (KD) tjänstgör. 

Lena Wallentheim (S), Lena Svensson (C), Ulf Berggren (SD), Karin Axelsson (M), 
Christer Caesar (KD) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till liggande 
förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar att det ska framgå att 4 400 000 kronor finansieras 
genom att läggas in budgeten för 2021 under investeringar/ i investeringsbudgeten. 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut förutom den del som omfattas av 
Björn Widmarks ändringsyrkande under proposition och finner liggande förslag till 
beslut bifallet. 

Han ställer därefter Björn Widmarks ändringsyrkande under proposition och finner 
det avslaget. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 

Kommunfullmäktige 
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§ 12 

Godkännande av utökad borgensram för 
nybyggnation - Hässlehem 
Dnr: KLF 2020/1012 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Hässleholms kommun utökar sitt borgensåtagande såsom för egen skuld för 
Hässlehem AB:s låneförpliktelser till att omfatta ett totalt högsta lånebelopp om 
1 115 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Hässlehem AB har i skrivelse begärt att Hässleholms kommun utökar sitt borgens
åtagande såsom för egen skuld för Hässlehem AB:s låne-förpliktelser till att omfatta 
ett totalt högsta lånebelopp om 1 115 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 

Som grund för begäran har bolaget anfört följande. Hässlehem AB har 2020-02-20 
erhållit nya ägardirektiv av kommunfullmäktige, innehållande ett uppdrag att under 
en löpande fyraårsperiod färdigställa minst 120 hyresrätter. För att säkerställa 
nödvändig finansiering av nybyggnation enligt ägardirektivet, önskar styrelsen i 
bolaget att kommunfullmäktige beslutar om utökad borgensram motsvarande 
beräknad investering under perioden 2020-2024. Nuvarande borgensram uppgår till 
815 mkr. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-18, § 212, kommunfullmäktige följande beslut: 

Hässleholms kommun utökar sitt borgensåtagande såsom för egen skuld för 
Hässlehem AB:s låneförpliktelser till att omfatta ett totalt högsta lånebelopp om 1 
115 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sänt till: 
KLF ekonomiavdelning; Hässlehem AB 

Kommunfullmäktige 
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§ 13 

Införa modell för Klimatväxling 
Dnr: KLF 2019/293 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. En modell för klimatväxling införs i Hässleholm kommun. 

2. Ett förslag till modell ska presenteras för kommunstyrelsen under 2021. 

3. Administrationen av klimatväxlingen ska hanteras av miljö- och 
stads byggnadsnämnden. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas och Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Kenny Hansson (M), Agneta Olsson Enochsson (L), Lena Svensson (C) och 
Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Hanna Nilsson (SD), Björn Widmark (FV) och Ernst Herslow (FV) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner kommunstyrelsens förslag 
bifallet. Votering begärs . 

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

41 ja-röster och 20 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Ja 

Lena Wallentheim (S) Ja 

Johan Hammarqvist (C) Ja 

Kenny Hansson (M) Ja 

Robin Gustavsson (KD) Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Hanna Nilsson (SD) 

Ulf Berggren (SD) 

Björn Widmark (FV) 

Sven Lundh (SD) 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Kommunfullmäktige 
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Joachim Fors (S) 

Lena Nilsson (S) 

Stefan Larsson (M) 

Magnus Åkeborn (V) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 
Irene Nilsson (S) 

Christer Caesar (KD) 

Kristina Lind (M) 

Johan Lindman (S) 

Anders Edwall (C) 
Erik Berg (M) 
John Bruun (L) 

Benny Petersson (S) 

Douglas Roth (M) 

Monica Ero (S) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Åsa Kull (C) 

Torsten Nilsson (M) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Lina Bengtsson (M) 

Ola Lindahl (S) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Anna Wallentheim (S) 

Arne J Persson (C) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Marie Hult (L) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

41 
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Jerry Andersson (SD) 

Johan Peltonen (SD) 

Dan Karlsson (FV) 

Mats Andersson (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Lars Klees (SD) 

Ernst Herslow (FV) 

Jonny Dolkow (SD) 

Maria Jönsson (SD) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Karina Olsson (SD) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Totalt 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

20 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 
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Den 16 oktober 2019, § 165, beslutade Miljö- och stads byggnadsnämnden att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut. 

1. En modell för klimatväxling införs i Hässleholm kommunkoncern. 

2. Senast juni 2020 presenteras ett förslag till modell för att gälla från och med juli 
2020. 

Som grund för beslutet anfördes bland annat följande. Hässleholms kommun har 
målsättningen att vara fossilfri till år 2020. Kommunen ska vara fossilfri gällande 
elanvändning (100 procent i dagsläget), uppvärmning (82 procent i dagsläget) och 
gällande transporter (31 procent fossilbränslefritt drivmedel i dagsläget). Det är de 
fossilbaserade resorna som är den största utmaningen. I Strategisk plan 2020-2022 
finns övergripande mål om hållbar produktion och konsumtion. Till målet hör 
åtgärder om minskad utbetalning av ersättning för körning med privat fordon i 
tjänsten samt att andel förnybara drivmedel i kommunkoncernens fordonsflotta ska 
öka. Med en intern klimatväxlingsmodell kan kommunen göra systematiska åtgärder 
i den egna organisationen för att nå målen. Dessa åtgärder ska bidra till en ökad 
följsamhet av Hässleholms kommuns policy och riktlinjer för resor, trafik och 
fordon, vilket minskar utsläpp av växthusgaser och ökar slutligen möjligheten att nå 
målet om fossilbränslefri verksamhet. 

Hässleholms kommun, genom miljöavdelningen, deltar som en av fem organisa
tioner i projektet Klimatväxling i Skåne som drivs av Region Skåne. Förutom 
Hässleholms kommun deltar även Sysav, Lunds universitet, Öresundskraft och 
Länsstyrelsen Skåne. Även Malmö stad har nyligen valt att delta inför projektets 
slutfas som består av ett pilotprojekt där framtagen klimatväxlingsmodell ska 
sjösättas i organisationen. 

Av i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse framgår vidare bland annat följande. Syftet 
med att införa en klimatväxlingsmodell i Hässleholms kommunkoncern är att 
framför allt minska anställdas och förtroendevaldas tjänsteresor med flyg, egen bil i 
tjänst samt minska användningen av fossila bränslen i kommunkoncernens 
tjänstefordon. Målet är att såväl flyg som egen bil i tjänst enbart används i 
undantagsfall och att fossilfria alternativ används istället för fossila så att utsläppen 
av växthusgaser minimeras. Detta i enlighet med kommunens policy och riktlinjer 
för resor, trafik och fordon. Fördelen med klimatväxling som modell är att, å ena 
sidan, genom ekonomiska incitament styra bort från användningen av fossil energi 
och, å andra sidan, stödja insatser som bidrar till att minska klimatpåverkan inom 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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organisationen. Den extra interna klimatavgiften går till ett konto som sedan 
används för att finansiera åtgärder som minskar vår klimatpåverkan. 

Förslaget innebär en klimatväxlingsavgift på: 500 kr extra på biljettpriset per flygresa 
50 % av körersättningskostnaden med privat bil i tjänst 20 % av kostnaden av 
inköpta fossila drivmedel (bensin och diesel). 

Konsekvenserna av föreslagen klimatavgift behöver utredas ytterligare innan den 
kan fastställas. 

Pengarna som klimatavgiften genererar sätts in på ett klimatväxlingskonto. I 
samband med hantering av reseräkningar för resor med flyg, privat bil i tjänst samt 
redovisning av inköpt drivmedel betalar respektive verksamhet avgiften till 
klimatväxlingskontot. Pengarna som kommer in via klimatavgiften ska användas till 
åtgärder för att underlätta och stimulera en ökning av följsamheten till Hässleholms 
kommunkoncerns resepolicy. Åtgärderna som görs ska gynna verksamheter inom 
hela kommunen. Förslaget innebär att man fastställer ett antal åtgärder som 
pengarna kan användas till. Det kan exempelvis innebära att köpa in cyklar eller 
elcyklar och åtgärder som sänker trösklarna för att välja cykel som färdmedel i 
tjänsten eller utrustning för distansmöten. Åtgärderna som klimatavgiften kan 
användas till behöver revideras efterhand när behovet mättas. Den slutliga 
klimatväxlingsmodellens utformning behöver utredas mer. Eftersom alla pengar 
som betalas in via klimatväxlingsmodellen återinförs till verksamheten uppstår inga 
nya kostnader och ingen finansiering behövs för att genomföra förslaget. 
Klimatväxlingsmodellen är utformad så att ju mer vi följer riktlinjer och miljömål, 
desto mindre blir klimatväxlingsavgiften. 

Vid underhandskontakt med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har erfarits att 
tanken är att ekonomiavdelningen ska sköta hanteringen av avgiften, eftersom det är 
en hantering som ska fungera likvärdigt i hela den kommunala organisationen. 
Ekonomiavdelningen har genmält att den kan vara behjälplig med stöd kring 
uppsättning av den administrativa processen, men att administrationen inte bör 
åligga ekonomiavdelningen, utan den förvaltning som föreslår införandet av modell 
för klimatväxling. 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat i förevarande ärende den 2 september 2020, 
§ 14 7. Det har därefter bedömts att slutligt beslut bör fattas av kommunfullmäktige. 

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
förslag kan bifallas, men delar ekonomiavdelningens synpunkter att den inte ska 

Kommunfullmäktige 
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åläggas att sköta den administrativa processen, vilken istället bör åvila miljö- och 
stads byggnadsnämnden. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-18, § 213, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. En modell för klimatväxling införs i Hässleholm kommun. 

2. Ett förslag till modell ska presenteras för kommunstyrelsen under 2021. 

3. Administrationen av klimatväxlingen ska hanteras av miljö- och 
stads byggnadsnämnden. 

Sverigedemokraternas ledamöter och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot 
beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) och Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot avslag av detsamma och finner 
förslaget bifallet. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
Dnr: KLF 2020/1222 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen (2018:396) att gälla från och med den 1 februari 2021, då nu 
gällande taxa ska upphöra att gälla. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 28 oktober 2020, § 174, att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa en reviderad taxa för Hässleholms kommuns 
tillsyn enligt strålskyddslagen i enlighet med bilaga att gälla från och med den 1 
februari 2021. 

Som grund för nämndens beslut har anförts i huvudsak följande. Enligt 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:517) får en kommun meddela föreskrifter om 
avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. Av 8 kap. 2 § första 
stycket 3 samma förordning följer att en kommunal nämnd som fullgör uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska ha tillsyn inom kommunen över att 
strålskyddslagen och föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen 
följs såvitt avser verksamheter med kosmetiska solarier och i fråga om radonhalten i 
bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen. 

I 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solnings
anläggningar (SSMFS 2012:5) framgår att nämndens kostnader för provtagning och 
undersökning av prov ska ersättas av den vars verksamhet tillsynen avser. I 8 kap. 5 
§ strålskyddslagen finns en möjlighet för tillsynsmyndigheten att genomföra 
kontrollköp för att kontrollera att den som bedriver solarieverksamhet följer 18-
årsgränsen. Enligt förarbetena till bestämmelsen får nämndens kostnader för sådana 
kontrollköp täckas av en tillsynsavgift föreskriven med stöd av det generella 
bemyndigandet i 8 kap. 2 § första stycket 3 strålskyddsförordningen. (prop. 
2016/17:55 s. 21). - Tillsynsansvaret för solarieverksamhet gjordes från 
strålskyddssynpunkt obligatorisk för kommunerna från den 1 augusti 2007. För 
denna tillsyn fick kommunen ta ut en avgift. Kommunfullmäktige antog därför den 
17 december 2007 en taxa enligt strålskyddslagen. Taxan reviderades den 16 
december 2013. Ar 2017 infördes i tidigare gällande strålskyddslag ett förbud mot 
att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. 

Kommunfullmäktige 
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Nämnden gavs också möjlighet att genomföra så kallade kontrollköp i syfte att 
kontrollera att förbudet följs. Den 1 juni 2018 upphävdes 1988 års strålskyddslag i 
sin helhet och ersattes av en ny strålskyddslag (2018:396). I denna utökas miljö- och 
stads byggnadsnämndens tillsyn till att även omfatta radontillsyn i bostäder och 
lokaler som allmänheten har tillträde till. 

Med anledning av den nya strålskyddslagstiftningen behöver taxan revideras utifrån 
hänvisningar till bestämmelser. Därutöver föreslås tillägg avseende ersättning för 
nämndens kontrollköp samt en förändring när det gäller avgiftsskyldiga. 
Redaktionella ändringar utifrån sammanslagning av nämnder och fullmäktiges 
beslut om timtaxan för nämndens taxor införs också. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-09, § 224, kommunfullmäktige att fastställa 
förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) att gälla från 
och med den 1 februari 2021, då nu gällande taxa ska upphöra att gälla. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 
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§ 15 

Motion - Införande av ett lokalt tiggeriförbud 
Dnr: KLK 2017/1010 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 

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

Sverigedemokraterna lämnar en skriftlig reservation undertecknad Hanna Nilsson 
(SD) och Ulf Berggren (SD). Folkets väl lämnar en skriftlig reservation 
undertecknad Björn Widmark (FV). Reservationerna biläggs. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD), Patrik Jönsson (SD), Sven Lundh (SD), Lars Johnsson (M), 
Ulf Berggren (SD), Björn Widmark (FV) och Johan Peltonen (SD) yrkar bifall till 
det beslutsförslag som framgår av tjänsteskrivelsen i ärendet. 

Robin Gustavsson (Iill), Magnus Akeborn (V), Arberesha Sabani (MP), John 
Bruun (L), Agneta Olsson Enochsson (L), Anders Edwall (C), Lena Wallentheim 
(S), Ingrid Nyman (S) och Dolores Öhman (MP) 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 röstar ja. Den som vill besluta enligt tjänsteskrivelsen röstar nej." 

31 ja-röster och 30 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lena Wallentheim (S) Ja 

Johan Hammarqvist (C) Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Lars Johnsson (M) 

Röst 

Nej 

Nej 

Kommunfullmäktige 
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Robin Gustavsson (KD) Ja 

Joachim Fors (S) Ja 

Lena Nilsson (S) Ja 

Magnus Åkeborn (V) Ja 

Dolores Öhman (MP) Ja 

Christer Welinder (S) Ja 

Lena Svensson (C) Ja 

Irene Nilsson (S) Ja 

Christer Caesar (KD) Ja 

Johan Lindman (S) Ja 

Anders Edwall (C) Ja 

John Bruun (L) Ja 

Benny Petersson (S) Ja 

Monica Ero (S) Ja 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja 

Andreas Dahlberg (S) Ja 

Åsa Kull (C) Ja 

Arberesha Sabani (MP) Ja 

Connie Asterman (S) Ja 

Ola Lindahl (S) Ja 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja 

Anna Wallentheim (S) Ja 

Arne J Persson (C) Ja 

Maria Tennevi (KD) Ja 

Ingrid Nyman (S) Ja 

Henrik Backlund (S) Ja 

Sven-Inge Persson (S) Ja 

Marie Hult (L) Ja 

Pierre Bäckman (V) Ja 

Totalt 31 

SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Hanna Nilsson (SD) 

Kenny Hansson (M) 
Ulf Berggren (SD) 

Björn Widmark (FV) 

Sven Lundh (SD) 

Stefan Larsson (M) 
Jerry Andersson (SD) 

Karin Axelsson (M) 
Johan Peltonen (SD) 

Dan Karlsson (FV) 

Kristina Lind (M) 

Mats Andersson (SD) 

Erik Berg (M) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Douglas Roth (M) 

Lars Klees (SD) 

Ernst Herslow (FV) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Maria Jönsson (SD) 

Lina Bengtsson (M) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Margreth Segerstein (M) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Karina Olsson (SD) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Totalt 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

30 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Patrik Jöns son och Ulf Berggren, båda SD, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar: 

1) Att ett lokalt tiggeriförbud instiftas. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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2021-01-25 

2) Att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges beslut får i uppgift att ta fram 
förslag av platser där tiggeriförbud skall råda. 

Bedömning 

Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 
en kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna 
som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 
Regeringen har bemyndigat kommunerna att meddela ordningsföreskrifter genom 1 
§ förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

I 3 kap. 12 § ordningslagen anges bland annat att ordningsföreskrifterna inte får 
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet. 

Rättspraxis har tidigare varit sådan att beslut i kommunerna att införa förbud i de 
lokala ordningsföreskrifterna mot passiv penninginsamling (tiggeri) har underkänts 
av överordnade instanser. Ett avgörande i högsta instans, Högsta Förvaltnings
domstolen, har dock ändrat praxis. Domstolen har i avgörande den 17 december 
2018 (mål nr 2149-18, Vellinge kommun) slagit fast att förbud mot tiggeri kan 
införas i de lokala ordningsföreskrifterna för att upprätthålla den allmänna 
ordningen. 

I målet hade kommunfullmäktige i Vellinge kommun vid en revidering av tidigare 
gällande lokala ordningsföreskrifter beslutet bland annat beslutat följande. 

"Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej förekomma på område som framgår av 
Bilaga D". 

Länsstyrelsen hade vid sin granskning upphävt förbudet. Vellinge kommun 
överklagade, men varken förvaltningsrätten eller kammarrätten ändrade beslutet i 
denna del. 

Högsta Förvaltningsdomstolen godtog däremot Vellinge kommuns förbud mot 
tiggeri. Domstolen anför bland annat följande som grund för sitt ställningstagande. 

Ett förbud mot penninginsamling på offentlig plats syftar till att komma till rätta 
med vad som kan uppfattas som en typ av störning och utgör därmed en 
ordningsföreskrift som i och för sig kan meddelas av kommunen. Vid prövningen 
av om en föreskrift har ett sådant syfte att den utgör en ordningsföreskrift krävs 
inte att kommunen visar att något har kommit att utgöra en störning av viss 
omfattning eller grad för att den aktuella företeelsen ska få regleras. Kommunerna 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

30 (62) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

är oförhindrade att i förebyggande syfte besluta olika ordningsföreskrifter avseende 
sådant som typiskt sett kan innebära störningar, t.ex. lastning av varor, schaktning 
och grävning, högtalarutsändningar, förtäring av alkohol osv. Av det sagda följer att 
det inte heller kan krävas av en kommun att den presenterar någon utredning till 
stöd för att föreskriften behövs. 

Vidare anförde domstolen att förbudet i det aktuella målet var geografiskt begränsat 
och inte inom aktuella områden kunde anses lägga onödigt tvång på allmänheten 
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 

Av ovannämnda dom kan alltså dras slutsatsen att det är förenligt med 
bestämmelserna i ordningslagen att införa ett förbud mot tiggeri för att förebygga 
störningar av den allmänna ordningen under förutsättning att de områden där 
förbudet ska gälla är särskilt angivna och avgränsade offentliga platser i kommunen. 

Hässleholms kommun kan således införa förbud mot tiggeri med motiveringen att 
förebygga störningar av den allmänna ordningen. 

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt ett förslag till platser på vilka ett 
förbud mot tiggeri är motiverat. De framgår av bilagor till beslutet. Fråga är om 
följande platser. 

1) Området kring City Gross, ICA Kvantum, Systembolaget och Blomsterlandet i 
Hässleholm (bilaga 1). 
2) Området utanför ICA Maxi, Hässleholm (bilaga 2). 
3) Området utanför Lidl, Hässleholm (bilaga 3). 
4) Området utanför Netto, Hässleholm (bilaga 4). 
5) Området utanför Dollarstore, Hässleholm (bilaga 5). 
6) Tekniska förvaltningens tidigare lokalisering, där ett nytt affarsområde ska 
etableras (bilaga 6). 
7) Området utanför Rusta, Coop m m, Österås, Hässleholm 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-06-10, § 120, kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Sverigedemokraternas ledamöter och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot 
beslutet. 

Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet är helt emot ett lokalt tiggeriförbud i Hässleholms Kommun. Att 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

31 (62) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

kriminalisera människors ambition, försök och vilja att försöka överleva och 
förbättra sin livssituation, är förkastligt. Dessa människor är offer för fattigdom, 
som är gränslös, och symptom för ett orättvist samhälle. Förbjud fattigdom, inte 
fattiga. Sociala problem ska vi lösa. Brottslighet skall beivras den den förekommer. 
Men att generalisera och stigmatisera människor som redan är utsatta är enligt 
Vänsterpartiet osmakligt." 

Ulf Berggren (SD), Björn Widmark (FV) och Karin Axelsson (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Thomas Haraldsson (L), Lena Wallentheim (S), Robin Gustavsson (KD) och Lena 
Svensson (C) yrkar avslag på motionen. 

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

Votering begärs. 

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

6 ja-röster och 7 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Camilla Nordström (SD), Ulf Berggren 
(SD), Sven Lundh (SD), Björn Widmark (FV), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Robin Gustavsson (KD), Thomas Haraldsson (L), Lena 
Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Ola Lindahl (S), Henrik Backlund (S), Lena 
Svensson (C). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Bilagor: 
Reservation, Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD) 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Reservation 

Ärende # 11 Motion om lokalt tiggeriförbud 

Kommunfullmäktige Hässleholm 2021-01-25 

2021-01-25 

Sverige har under al la tider varit en välfärdsstat, vi har skapat ett samhälle där ingen i vår gemenskap skall behöva 

leva i en permanent vardaglig nödsituation. Vi har skapat ett samhälle med ett socialt skyddsnät som fånga r upp dig 

om du behöver samhällets hjälp. 

Sedan vi gick med i EU har mycket försämrats och EU har sedan Sverige anslöts växt till ett stort politiskt och 

byråkratiskt projekt där vi som nation förlorat mycket makt om vårt självbestämmande. Med reglementen i EU så 

har vi under de senaste åren kunnat se ett nytt problem med detta medlemskap, det så kallade tiggeri problemet 

med EU-migranter i socialt utsatta positioner. Fler och fler människor i Europa har blivit tvungna att försörja sig 

genom tiggeri och i tiggeriets spår förekommer människohandel, narkotikaförsäljning, tvångsarbete i prostitution 

med mera. 

Debatten i denna fråga hamnar oftast helt fel och riktar sig mot de personer som vill bifalla detta förslag istället för 

att faktiskt komma fram till en långsiktig lösning på ett samhällsproblem som innefattar många fle r länder än bara 

Sverige. 

Utsatta EU- medborgare är en internationell fråga med lokala konsekvenser. Vi kan inte lösa en komplex fråga som 

grundar sig i fattigdom, utsatthet och diskriminering i ett annat EU-land, det huvudsakliga ansvaret för att förbättra 

levnadsvillkoren i dessa människors hemländer vilar på respektive lands regering. 

Sverigedemokraterna menar att det inte finns något incitament för hemländerna att lösa frågan så länge dessa 
utsatta människor fortsatt kan försörja sig med tiggeri i andra EU-länder. Därför ser vi att den bästa lösningen 

långsiktigt ligger i ett tiggeriförbud som i sin tur tvingar dessa länder att ta tag i levnadsvillkoren för sina 

medborgare. Så länge vi har den tafatta och veka sittande regeringen som varken vågar eller vill ta tag i problemet 

nationellt så ser vi ingen annan lösning i frågan än ett lokalt tiggeriförbud i våra föreskrifter. Detta även i hopp om 

att fler kommuner skall våga ta efter så att vi på lång sikt kan se att respektive land tvingas agera i frågan . Om inte 

annat så hoppas vi på ett nationellt förbud efter nästa val när vi har en ny konservativ regering med tydligare 
ledarskap och handlingskraft. 

Sverigedemokraterna yrkade bifall till den liggande tjänsteskrivelsen i ärendet, då vårt yrkande ej vann gehör 

väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Ulf Berggren(SD) 
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Till Kommunfullmäktige i Hässleholm den 26 januari 2015 Vt ~ ~A--~ vt~ 
Från Folkets Väl l \; ,, 
Ärende 4: Svar på motion om förbud mot tiggeri i Hässleholms \/4~ -~ 
kommun. .20l5-0f-2.{., 

Folkets Väl deltar inte i Kommunfullmäktiges beslut att avslå motionen. 

Folkets Väl stödjer motionens yrkande vad gäller "attsatsen" som lyder: 
att Hässleholms kommun i sin lokala ordningsstadga skall ha ett 
totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen 
jämställer med sådan plats. 
Folkets Väls motiv för ett sådant beslut avviker däremot från motionärens. 
Våra motiv är istället främst följande: 

Antalet människor som tagger i Sverige tycks bara öka. De far illa, speciellt vintertid. 
Tiggarna bor därtill mll'nga gånger i provisoriskt upprättade övemattningsbostäder eller 
i fordon. Detta ofta utan tillgång till elementära sanitära bekvämligheter. Därtill 
upprättas många gånger dessa övernattningsplatser på såväl privat som offentlig mark 
utan tillstånd eller lagligt stöd. · 

Det är självklart ovärdigt EU att europeiska medborgare sitter på gator och torg där de 
<. tigger för sin förscrjning. Istället måste åtgärder vidtas i deras respektive europeiska 
S hemländ~r. Som det nu är riskerar avsaknaden av utbildning, liksom tiggeriet som 

!"' · försörjning, att gå i arv även till kommande generationer. I exempelvis Rumänien råder 
kostnadsfri utbildning och skolplikt. Trots det bedöms att cirka 25 procent av de . 
skolpliktiga romerna inte går i skolan vilket bl. a. anses ha kulturella motiv. Ett sådant 
mönster bryter vi inte genom att legalisera tiggeriet Det kommer bara att befästa e dagens system. Frågan har alltså inte sin lösning i att EU-medborgare kommer till J ~ Sverige för att tigga utan måste lösas genom att varje EU-land tar ansvar för sina 

~ medborgare i alla avseenden och då inte minst vad gäller skola och integrering. 1- () Det är mot bakgrund av ovanstående resonemang Folkets Väl ställer sig bakom den J C) föreslagna "attsatsen" här ovan om att införa ett totalförbud för tigger på offentlig plats 
....!]\[) inom Hässleholms kommun. 

= J · Vi i Folkets Väl anser alltså att kommunerna nu måste sända tydliga signaler till regering 
~ och riksdag så att de agerar. Det räcker inte med statliga bilaterala överenskommelser 

:S .,.... om att det ska ske ökat samarbete och information mellan ländernas kommunala organ. 
, ~ Det skapar bara ytterligare belastning på de kommunala tjänstemännen. Nej, det krävs 

~ 1., ~ 1--: genomgripande och tydliga åtgärder på såväl central nivå som på EU nivån. Varje EU-
~~ land måste ta sitt ;msvar. . 

S~ l. "J Att sedan Länsstyrelsen eventuellt kommer att upphäva beslutet, för att ett sådant 
\ \ ~ f'l beslut __ ~~ulle strida mot ord?ir~~slagen, an_ser ~ i~te vara __ mo~v för att vi ska frånsäga 
~ oss moJhgheten att -genom mforande av tiggenforbud- satta lJuset på frågan i syfte att 

✓, U:skapa ökad debatt och få staten att ta sitt ansvar och agera mer konstruktivt inom EU. 
) ~d)\5°"- ö\-~ i l Björn Widmark, · ruppledare för Folkets Väl 
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Motion om Sösdala simhall 
Dnr: KLK 2018/1075 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

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 
simh'.allen 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 

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 föreslår 2020-09-30, § 175, kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

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

Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet. 

Magnus Akeborn (V) 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 (KD), 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

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. 

Kommunfullmäktige 
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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. 

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 avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-09-30, § 176, kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

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

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

37 (62) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

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 
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Motionen har remitterats till Miljö- och stads byggnadsnämnden 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 

Kommunfullmäktige 
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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. 

Kommunfullmäktige 
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Med åberopande av det ovan anförda föreslås att motionen ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

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

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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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 stads byggnadsnämnden 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 
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 
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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 föreslår 2020-09-30, § 177, 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. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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§ 20 

Motion om central bemanningsenhet för alla 
kommunala verksamheter 
Dnr: KLK 2019/542 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Motion gällande central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter har 
inkommit från Sverigedemokraterna. De yrkar att en central bemanningsenhet 
inrättas för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden i startskedet. 
Därefter att de övriga kommunala verksamheternas bemanningsarbete efterhand 
överförs och integreras i bemanningsenheten. 

Motionen har varit på remiss för yttrande i omsorgs-, barn- och utbildnings- och 
tekniska nämnden och samtliga nämnder ställer sig positiva men anser att frågan 
behöver utredas vidare innan beslut i enlighet med yrkandet kan fattas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-09, § 227, kommunfullmäktige följande beslut: 

Motionen anses besvarad under förutsättning att kommunfullmäktige fattar 
följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag på hur 
framtida optimerad bemanning ska organiseras. Underlaget ska belysa för
och nackdelar med en gemensam bemanningsfunktion för hela kommunen 
men också alternativ med separata bemanningsfunktioner för de större 
förvaltningarna. Underlaget ska innehålla nulägesanalys, beskrivning av 1-3 
framtida scenarier, ekonomisk beräkning av effektiviseringspotential, 
finansieringsmodell, konsekvensbeskrivning, förslag på implementering, 
ansvarsfördelning mellan olika roller samt slutsatser och 
rekommendationer. Beslutsunderlaget ska presenteras för kommunstyrelsen 
senast 2021-09-30. 

2. Kommunledningsförvaltningen tillförs 400 000 kronor år 2021 för att 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

44 (62) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

genomföra uppdraget. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

3. Finansieringen sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader 2021. 

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

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att motionen ska anses bifallen istället för besvarad men 
har i övrigt inget att invända mot beslutspunkterna. 

Robin Gustavsson (KD), Lena Svensson (C) och Joachim Fors (S) yrkar bifall till 
personalutskottets förslag till beslut. 

Ordförande ställer personalutskottets förslag till beslut mot Hanna Nilssons 
yrkande och finner personalutskottets förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Personalutskottet 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Omsorgs nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
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Motion till minne av Magnarpskolonin 
Dnr: KLK 2019/434 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

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 
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 
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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. 

Därefter har kommunfullmäktige den 31 augusti 2020, § 98, beslutat att återremit
tera detta ärende för att invänta svaret till kommunstyrelsen angående möjligheten 
att lägga köpeskillingen i en ränte-/ eller aktiefond. 

Sådant svar har nu erhållits i tjänsteskrivelse i ärendet KLF 2020 / 468. Av 
tjänsteskrivelsen från ekonomiavdelningen framgår att kommunstyrelsen avråds 
från att placera köpeskillingen i aktie- / räntefond främst med anledning av det ringa 
belopp som avses, men även med hänsyn till den administration som uppdraget 
medför samt kostnaden för att förvalta pengarna. Vidare anförs att i en nedåtgående 
marknad kan det innebära orealiserade nettoförluster som påverkar kommunens 
resultat negativt och att det i sin tur betyder att fondandelar måste säljas av för att 
utdelning ska kunna plockas ut. 

Bedömning 

Frågan huruvida köpeskillingen ska placeras i aktie-/ räntefond är föremål för pröv
ning i ovannämnda ärende KLF 2020 / 468. Oavsett vilket som blir ställningstagan
det i det ärendet är det kommunledningsförvaltningens uppfattning att det är 
olämpligt att det bildas en "kommunal fond eller stiftelse" av köpeskillingen. Skälen 
till detta är följande. 

Av stiftelselagen (1994:1220) framgår bland annat följande. 

En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare 
avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt 
ändamål (1 kap 2 § första stycket). Om ett åtagande att förvalta stiftelsens egendom 
i enlighet med stiftelseförordnandet görs av en eller flera fysiska personer, föreligger 
egen förvaltning. Görs ett sådant åtagande av en juridisk person, föreligger anknu
ten förvaltning (2 kap 2 § andra stycket). Stiftaren får inte vara förvaltare (2 kap 19 § 
andra stycket). 

I sammanhanget är också vad som stadgas i 2 kap 1 § kommunallagen (2017:725) av 
intresse: Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 
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medlemmar. 

Om kommunen bildar en stiftelse kan alltså inte kommunen också, genom 
kommunstyrelsen, vara förvaltare. Istället ska en sådan stiftelse förvaltas av en 
styrelse, vilket framgår av 10 kap 6 § kommunallagen. Av detta lagrum framgår att 
en förutsättning för att en kommun ska få bilda en stiftelse är att det sker för ett 
kommunalt ändamål. Med detta avses bland annat att stiftelsens ändamål skall vara 
ett sådant som kommunen själv lagligen hade kunnat ägna sig åt. 

Den föreslagna stiftelsens ändamål är problematiskt ur denna synpunkt. Det är 
oklart hur begreppen" behjärtansvärda ändamål" och "mindre bemedlade 
personer" ska tolkas. Det synes föreligga en risk att utdelning från stiftelsen skulle 
kunna bryta mot det principiella förbudet i kommunalrätten att ge understöd åt 
enskild. Det anses i regel nämligen inte vara ett sådant allmänt intresse som avses i 
2 kap 1 § kommunallagen att sådant understöd lämnas . Undantag från förbudet att 
ge understöd åt enskilda finns i viss speciallagstiftning, till exempel socialtjänstlagen 
vad gäller försörjningsstöd. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 
motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-18, § 218, kommunfullmäktige att motionen 
ska avslås. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Ulf Berggren (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ulf Berggrens yrkande 

och finner arbetsutskottets förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion rörande utträde ur Ett jämställt Skåne 
Dnr: KLF 2020/1054 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottets ordförandens motivering till beslutsförslaget. 

Ernst Herslow (FV) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken han yrkar 
"att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snarast till Länsstyrelsen 
Skåne anmäla Hässleholms kommuns utträde ur organisationen Ett jämställt 
Skåne". I motionen anför han bland annat följande. Länsstyrelsen i Skåne 
organiserar plattformen Ett jämställt Skåne, till vilken Hässleholms kommun är 
ansluten. Plattformen utgör en jämställdhetsstrategi för Skåne, och ett antal mål är 
uppsatta. Tanken är att anslutna ska samverka och byta erfarenheter i sitt 
jämställdhetsarbete. Man ska också bidra till arbetet med FN:s konvention om 
avskaffandet av diskriminering av kvinnor. 

Så långt kunde det vara en tillgång med erfarenhetsutbyte för vårt eget arbete med 
jämställds- arbetet helt i enlighet med personalavdelningens beredningsyttrande. 

Då man låtit ansluta lbn Rushd till plattformen, ett studieförbund med enligt 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap kopplingar till islamistiska 
organisationer såsom Muslimska Brödraskapet kommer vårt medlemskap i en 
mycket betänksam ställning. I och med denna legitimering av en organisation med 
värderingar som inte är förenliga med ett demokratiskt samhälle, är ett medlemskap 
indirekt ett erkännande av en organisation med tvivelaktiga kopplingar och 
bristfälliga demokratiska grundprinciper varför motionen bör bifallas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-18, § 197, kommunfullmäktige att motionen 
ska bifallas. 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig med en skriftlig motivering från 
Joachim Fors (S): 

Kommunfullmäktige 
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"Socialdemokraterna yrkar avslag på motionen från Folkets Väl angående utträde ur 
"Ett jämställt Skåne". 

Sveriges riksdag har med bred blocköverskridande demokratisk förankring antagit 
mål för svensk jämställdhetspolitik. Det övergripande målet är att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige är känt som ett av 
världens mest jämställda land, och det äger sin riktighet genom att de formella 
hindren för jämställdhet undanröjts. Men i statistik och forskningsrapporter kan vi 
utläsa en annan verklighet och vi kan konstatera att det fortfarande finns mycket att 
arbeta med gällande jämställdhet i hela nationen, där Hässleholms kommun inte 
utgör något undantag. För att leva upp till riksdagens mål så fattade 
kommunstyrelsen 201 7 beslut om anslutning till den av Länsstyrelsen och 
Kommunförbundet Skåne framtagna strategin Ett jämställt Skåne. Anslutna 
organisationer erbjuds att kostnadsfritt få ta del av forskningsbaserade fakta och 
utbildningar i ämnet. Vidare ges stöd i det lokala jämställdhetsarbetet, både genom 
Länsstyrelsens sakkunniga och genom erfarenhetsutbyte med andra anslutna 
organisationer. Kommunstyrelsens intention i jämställdhetsarbetet förstärkts 
ytterligare genom ett beslut om framtagande av en lokal handlingsplan för 
jämställdhetsarbetet i Hässleholms kommun. 

Vissa har gjort gällande att organisationen Ibn Rushd som är ansluten till Ett 
Jämställt Skåne inte uppfyller de av staten uppsatta demokrativillkoren. 
F olkbildningsrådet har på begäran av Ibn Rushd genomfört en 
demokratigranskning av verksamheten. Av granskningen framkommer det att det 
inte finns belägg för att Ibn Rushd bryter mot demokrativillkoren. Ordförande i 
Personalutskottet beskriver Ibn Rushd som en organisation med tvivelaktiga 
kopplingar och bristfälliga demokratiska grundprinciper. Trots granskning så har 
ordförande i Personalutskottet gjort sin egen tolkning av det samlade materialet. 

Det får stå för honom, Socialdemokraterna menar på att ett utträdde ur Ett 
Jämställt Skåne bara skulle drabba oss och vårt jämställdhetsarbete. Men det känns 
som det är så som motionären vill ha det, tillbaka till tidigt 1900-talet där kvinnorna 
stod vid spisen, födde barn och servade sin man. Nu får motionären stöd av fler 
partier verkar det som. 

En sak är säker dit vill inte Socialdemokraterna igen." 

Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Agneta Olsson Enochsson (L) reserverar sig skriftligen enligt följande: 

"Vi i Liberalerna tror på att ett aktivt påverkans-arbete är viktigt och centralt. Det är 
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viktigt att kunna få all sammantagen kompetens och kunskap som finns att hämta i 
samverkan med Länsstyrelsen och SKR. Detta samarbete ger oss möjlighet att få ta 
del av alla väsentliga utredningar, strategier, mallar, planer, sammanställningar och 
annan övrig viktig information. 

Vi menar att vi behöver påverka "inifrån", för att detta med tex Ibn R mfl om de 
anses vara odemokratiska och extremistiska, inte ska ha möjlighet att ta plats. Det är 
viktigt att ta avstånd från all odemokratiska verksamhet som självklart ska inte 
gynnas. Vi tror på att vi behöver vara med och påverka och inte avstänga oss ifrån 
genom att ta avstånd. 

Vi har parallellt också vårt eget arbete i kommunen, vilket visar på att att vi tar 
jämställdhetsarbetet på stort allvar i Hässleholms kommun, det ena utesluter inte 
det andra, tvärtom! 

Vi bifaller med hänvisning till ovan inte motionen." 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Å ena sidan godkänner kommunstyrelse en jämställdhetsplan (ärende 7 ovan), å 
andra sidan beslutar samma kommunstyrelse att kommunen ska träda ur nätverket 
Ett jämställt Skåne, ett nätverk för jämställdhetsarbete som länstyrelsen håller i med 
kompetens i genusfrågor där länsstyrelsens specialister och akademin kan kontaktas 
och som erbjuder utbildningar och information utan kostnad.Jag förstår att det kan 
uppstå funderingar kring andra medlemmar i nätverket. I så fall bör de oroliga 
anmärka på det. Att lämna nätverket innebär sämre tillgång till kunskap och en 
isolering av Hässleholms kommun från övriga kommuner och regioner." 

Joachim Fors (S), Agneta Olsson Enochsson (L) och Lena Svensson (C) yrkar 
avslag på motionen. 

Hanna Nilsson (SD), Robin Gustavsson (KD) och Björn Widmark (FV) yrkar bifall 
till personalutskottets förslag till beslut. 

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

Votering begärs. 

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

7 ja-röster och 6 nej-röster lämnas. 
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Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Hanna Nilsson 
(SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Björn Widmark (FV), Lars Johnsson 
(M). 

Följande röstar nej: Agneta Olsson Enochsson (L), Lena Wallentheim (S),Joachim 
Fors (S), Ola Lindahl (S), Henrik Backlund (S), Lena Svensson (C). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla personalutskottets förslag till 
beslut. 

Sänt till: 
Personalavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion - Öppna upp Första Avenyen för biltrafik igen 
Dnr: KLK 2018/384 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

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

1) Att Första Avenyn öppnas upp för biltrafik i gångfart mellan Järnvägsgatan och 
Frykholmsgatan. 

2) Att arbetet med detta sker skyndsamt. 

3) Att arbetet ska vara färdigt senast 2019-06-30. 

Som grund för sina yrkanden anför motionärerna följande. De börjar nu se effek
terna av trafikomläggningen i centrum. Järnvägsgatan som blivit enkelriktad har 
skapat stor förvirring bland såväl kommuninvånare som besökare utifrån. Järnvägs
stationens huvudingång som varit naturlig passage för tågpassagerare så länge 
Hässleholm funnits är numera svåråtkomlig för bilburna passagerare. Bilar får inte 
längre stanna för att släppa av och på passagerare. Även affärsidkare i centrum har 
fått problem. Det går inte längre att parkera på Första Avenyn för att besöka någon 
av de butiker som finns där. Vägen är helt stängd för biltrafik, något de motsatt sig 
från början. De vill underlätta för affärsidkare samt besökare genom att återöppna 
Första Avenyn för biltrafik från Järnvägsgatan upp till Fryksholmsgatan. Denna 
biltrafik ska ske i gångfart och parkerings fickor skall skapas utmed Avenyn. 
Lösningen hade gjort tillvaron betydligt lättare för både butiksägare och besökare 
utifrån. Men även för rörelsehindrade personer som idag har svårt att ta sig med bil 
till centrala Hässleholm. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som i beslut den 18 december 
2018, § 116, föreslog att motionens förslag skulle avslås. 

Efter önskemål från kommunledningsförvaltningen om uppgifter om beräknad 
kostnad för de önskade åtgärderna har ärendet varit föremål för ytterligare beslut i 
tekniska nämnden den 24 september 2020, § 76. Nämnden beslutade åter att föreslå 
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att motionen ska avslås. Av i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse framgår följande 
vad gäller kostnaden. "Föreslagen åtgärd och ombyggnation av Första avenyn skulle 
innebära en gedigen kostnad, förutom att kostnaden för ombyggnationen första 
gången som uppskattas till cirka 20 miljoner kronor. Ny projektering uppskattas till 
300 tkr och ombyggnad till 1500 kr/m2". 

Bedömning 
Att riva upp den omgestaltning som redan skett av ifrågavarande gatusträcka skulle 
innebära en omfattande kapitalförstöring. Detta förhållande sammantaget med de 
ytterligare kostnader som skulle uppstå på grund av ombyggnaden gör att kommun
ledningsförvaltningen bedömer att den inte bör genomföras. Motionen bör således 
avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-09, § 234, kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig och lämnar en skriftlig motivering 
undertecknad Hanna Nilsson (SD) med följande lydelse: 

"Sedan omgestaltningen av centrum gjordes har flera butiker fått stänga igen och 
flera har fått många färre kunder på det i motionen nämnda stråket vid första 
avenyen. Sverigedemokraterna vill i sin motion att man åter öppnar upp första 
avenyen för biltrafik i gångfart med parkeringsfickor som innan omgestaltningen. 
Vi menar att denna förändring kan göras utan att det påverkar ombyggnaden som 
gjorts speciellt mycket. Vi tror att detta enbart hade varit en förbättring för 
Hässleholms centrum och kan inte se några som helst negativa konsekvenser med 
nämnda förändring. Sverigedemokraterna kommer fortsätta jobba för ett tillgängligt 
centrum som är tillgängligt för alla former utav transportmedel, inte bara fotgängare 
och cyklister. 

På grund av detta yrkade Sverigedemokraterna bifall till motionen, då vårt yrkande 
ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet." 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
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förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Hanna Nilssons yrkande röstar nej." 

10 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Björn Widmark (FV), Lena Wallentheim (S),Joachim Fors (S), Ola 
Lindahl (S), Henrik Backlund (S), Lena Svensson (C), Lars Johnsson (M). 

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifall arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion om att inrätta en fritidsbank 
Dnr: KLF 2020/505 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Anna Wallentheim och Connie Asterman, båda Socialdemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar att fullmäktige beslutar att uppdra åt 
Kultur- och Fritidsnämnden att inrätta en fritids bank. Som grund för yrkandet har 
de anfört följande. 

I förråd, garage och vindsutrymmen runt om i Sverige finns det mängder av sport
och fritidsutrustning som sällan eller aldrig används. Det kan vara skridskor som 
blivit urväxta, skidor som är för korta eller fotbollsskor som spelat sin sista match. 

I vår kommun, precis som i hela landet, finns såklart mängder av sport- och 
friluftsutrustning som inte längre används, utan bara samlar damm. För den som vill 
prova på nya idrotter och friluftsaktiviteter, eller bara vill utöva aktiviteten vid 
enstaka tillfällen, kan det bli en kostsam historia att köpa utrustning. Då är det 
bättre att låna först, både för plånboken och miljön. 

Fritids banken är en organisation som tacksamt tar emot all utrustning och lånar ut 
den gratis till andra personer. Fritids banken har, sedan starten 2013, samlat in 
utrustning från privatpersoner, föreningar och företag och lånar ut den gratis, precis 
som ett bibliotek, i upp till 14 dagar. Erfarenheten visar att man genom Fritids 
banken når nya målgrupper som tidigare inte har engagerat sig i föreningsverk
samhet och att man, genom att prova olika aktiviteter, kan slussa låntagare vidare till 
organiserad idrott och friluftsorganisationer. Lokala huvudmän som vill driva en 
fritidsbank blir medlemmar i den ideella föreningen Fritids banken Sverige och får 
därigenom rätten att bruka varumärket. 

På Fritidsbanken kan man låna allt från en komplett slalomutrustning till 
innebandyklubbor och tremanstält. Vad som finns i sortimentet skiljer sig från ort 
till ort och beror på vad de har fått in. Alla får låna och allt är gratis. Utrustningen är 
begagnad, men oftast i väldigt fint skick. Lånetiden är 14 dagar och tanken är att 
man enkelt ska kunna prova på olika fritidsaktiviteter utan att det kostar något. 
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Det främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för 
friluftsliv. En Fritids bank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk 
utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad integration. Fritids banken är en stor 
resurs för skolan i samband med frilufts- och temadagar och den är också en bra 
plats för arbetsträning och en tillgång för turismen. 

Vi anser därför att Hässleholms kommun bör inrätta en fritidsbank. Det innebär en 
satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir dessutom ett verktyg i 
arbetet med Agenda 2030. 

Kostnaden som främst omfattar lokalhyra, drift och anställd platsansvarig, kan 
exempelvis delas mellan flera förvaltningar eller finansieras från centralt håll. Den 
nya Fritidsbanken bör organiseras under Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som den 28 maj 2020, § 36, 
fattat följande beslut. 

Godkänna förvaltningens skrivelse och ställa sig positiv till konceptet Fritidsbank. 

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge kultur- och ger 
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en finansierings- och organiseringsmodell samt 
lämna förslag till placering. 

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att motionen kan bifallas på det sätt 
kultur- och fritidsnämnden föreslår. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-09, § 235, kommunfullmäktige att bifalla 
motionen på så sätt att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram en 
finansierings- och organiseringsmodell för fritidsbanken samt lämna förslag till 
placering. I modellen ska beaktas möjligheterna till samordning med annan 
kommunal verksamhet och lokalisering. Uppdraget ska redovisas för 
kommunstyrelsen senast den 1 september 2021 . 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Björn Widmarks yrkande 
och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 
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Sänt till: 
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§ 25 

Motion om Åhusfältet 
Dnr: KLF 2019/264 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Hanna Nilsson och Paul Thurn, båda Sverigedemokraterna, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar "Att berörd nämnd ges i 
uppdrag att påbörja framtagandet av en detaljplan för boendeändamål gällande 
Ahusfåltet". 

Motionen remitterades till miljö- och stads byggnadsnämnden som i beslut den 22 
april 2020, § 93, med röstsiffrorna 6-4 beslutade att anta följande yttrande över 
rerrussen. 

"Området kallat Ahusfåltet är i gällande fördjupad översiktsplan för Hässleholm 
Oagakraftvunnen 2020-01-20) utpekat som område för jordbruksverksamhet och 
delvis som värdefull natur, klass 1. Den fördjupade översiktsplanen är en vägledning 
för stadsplaneringen i Hässleholm stad och ska också ses som vägledande. Då 
efterfrågan på nya bostäder i Hässleholm fortsatt är stor, framförallt på villatomter, 
är det nämndens uppfattning att förutsättningarna för Ahusfåltet har förändrats och 
bör därmed bebyggas i enlighet med motionens intentioner. Nybyggnation bör ske 
så att tillgången till Almaån värnas. Nybyggnation bör ske med 1-2 vånings, friståen
de, hus". 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens har i yttrande i ärendet gjort bedömningen 
är att bostadsbebyggelse på Ahusfåltet strider mot nyligen antagen översiktsplan för 
staden Hässleholm och därför inte är lämplig. 

Bestämmelser om översiktsplaner finns i 3 kap plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. Av bestämmelserna framgår bland annat att översiktsplanen ska ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, att planen även 
ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, och hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras samt att planen inte är 
bindande. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

59 (62) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

I kommentarer till 3 kap PBL Guno, web-versionen) anförs bland annat följande. 
Ställningstagandena i översiktsplanen ger främst besked om kommunens syn på den 
långsiktigt mest lämpade användningen av mark- och vattenområden med hänsyn 
till olika allmänna intressen, bl.a. de som anges i 2 kap. och i miljöbalken. Översikts
planens funktion är således att utgöra dels ett samlat beslutsunderlag för lokalise
ringsprövningar och en kunskapsöversikt vad gäller miljöarbetet, dels ett styrinstru
ment för utveckling och bevarande av den byggda miljön. Översiktsplanen är inte 
bindande, men har givetvis stor vägledande betydelse för efterföljande rättsverkande 
beslut, således - vad gäller PBL-ärenden - främst beslut rörande detaljplan, 
områdesbestämmelser, förhandsbesked och bygglov. 

Av aktuell fördjupad översiktsplan framgår vad gäller Ahusfältet i huvudsak 
följande. På sidan 80 och följande listas ett antal områden i Hässleholm som har 
särskilt värdefulla natur- och rekreationsområden, klass 1-områden. De är områden 
som klassas som särskilt bevarandevärda utifrån ekologiska och sociala aspekter. 
Ahusfältet är ett sådant område. Vidare, på sidan 157, anförs följande. Området 
planläggs i FÖP:en som jordbruksområde och delvis som värdefull natur klass 1-
område. Jordbruk som kategori används då odling och bete utgör den befintliga 
övervägande verksamheten på platsen. Det innebär att ingen ny sammanhållen 
bebyggelse tillåts, men att enstaka nya byggnader för ändamålet kan tillåtas. Den 
rekreativa tillgängligheten för Almaån ska värnas. I övrigt fortsätter befintlig 
verksamhet och användning. 

Bedömning 

Som framgår av det ovan anförda är en översiktsplan är visserligen inte bindande, 
men har stor vägledande betydelse, främst gällande beslut avseende exempelvis 
detaljplaner och bygglov. Den i motionen föreslagna detaljplanen står i uppenbar 
strid med FÖP:en, som är nyligen antagen. Hade kommunen velat att området 
skulle kunna bebyggas hade man rimligen formulerat översiktsplanen på ett annat 
sätt. Den nya FÖP:en är innebär också en ändring jämfört med översiktsplanen från 
2007 enligt vilken Ahusfältet föreslogs för stads bebyggelse, en uppfattning som 
alltså nu har ändrats. 

Mot bakgrund av ovan angiven bakgrund framstår yrkandet i motionen som 
olämpligt och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-11 -18, § 211 , kommunfullmäktige följande beslut: 
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' Motionen bifalles på så sätt att kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden 

att hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden beställa en detaljplan för Ahusfaltet, 

fastigheten Vankiva 9:34, avseende uppförande av 1-2 vånings fristående 
bostadshus, med värnande av tillgången till Almaån och utpekade naturområden. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Lena Svensson (C) och Lena Wallentheim (S) yrkar att motionen ska avslås i 
enlighet med tjänsteskrivelsen i ärendet. 

Björn Widmark (FV) yrkar att meningen "1-2 vånings fristående" stryks i 
besluts förslaget. Han yrkar därtill att det läggs till "och utpekade naturområden" 
efter "med värnande av tillgången till Almaån" i beslutsförslaget. 

Hanna Nilsson (SD), Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson Enochsson (L) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och till Björn Widmarks 
tilläggsyrkande om utpekade naturområden. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut, avslag på motionen och Björn 
Widmarks förslag att stryka "1-2 vånings fristående" mot varandra och finner 
arbetsl)tskottets förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Arbetsutskottets förslag till beslut är huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Ordförande ställer avslagsyrkandet mot Björn Widmarks yrkande och finner 
avslagsyrkandet utsett till motförslag. 

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

7 ja-röster och 6 nej-röster lämnas. 

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

Följande röstar nej: Björn Widmark (FV), Lena Wallentheim (S), Joachim Fors (S), 
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Ola Lindahl (S), Henrik Backlund (S), Lena Svensson (C). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande ställer slutligen Björn Widmarks tilläggsyrkande under proposition och 
finner det bifallet. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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