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Douglas Roth, Patrik Jönsson, Irene Nilsson, Lars Johnsson, Hanna Nilsson, Lena 
Wallentheim, Johan Hammarqvist, Ulf Berggren, Björn Widmark, Robin 
Gustavsson, Joachim Fors, Magnus Akeborn, Dolores Öhman, Christer Caesar, 
Anders Edwall, John Bruun, Ernst Herslow, Arberesha Sabani, Agneta Olsson 
Enochsson, Margreth Segerstein. Närvarande digitalt via Teams: Kenny Hansson, 
Sven Lundh, Lena Nilsson, Stefan Larsson, Jerry Andersson, Christer Welinder, 
Lena Svensson, Karin Axelsson, Kristina Lind, Mats Andersson, Camilla Lindoff, 
Erik Berg, Johanna Hörgerud, Benny Petersson, Susanne Lottsfeldt, Monica Ero, 
Lars Klees, Gunnel Gustavsson(§§ 26-41), Andreas Dahlberg, Torsten Nilsson, 
Jonny Dolkow, Connie Asterman, Maria Jönsson, Lina Bengtsson, Ola Lindahl, 
Gunnel Bruhn, Arne J Persson, Hanna Sjöstrand, Allan Ljungqvist, Maria Tennevi, 
Ingrid Nyman, Karina Olsson. 

Helena Malje, Pierre Bäckman, Ulrika Widmark Barnekow. Närvarande digitalt via 
Teams: Henrik Backlund, Sven-Inge Persson, Ann-Kristine Johnsson, Stefan 
Svensson, Erika Heil-Utbult (§§ 42-57), Marie Hult, Sverre Albinsson, Paul Thurn. 

Jonas Andersson, Meta Jarl, Anders Wallentheim, Marianne Nilsson, Leif Nilsson, 
Lars Olsson, Gustaf Karlström, Hans-Göran Hansson, Agnetha Karlsson, Axel 
Heinonen, Ken Breisch, Lars Vidigsson, Lennart Nilsson, Kenneth Englund. 
Kommunjurist Magnus Gjerstad, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Christer Caesar och Mats Andersson 

K.l.14.30 måndagen den 8 mars 2021, Stadshuset 

§§ 26 - 57 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 
Patrik Jönsson (SD) Irene Nilsson (S) 
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Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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2021-03-01 

2021-03-09 
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Kommunlednings förvaltningen 

Louise Davidsson 
2021-

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Vinslöv § 26 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden § 27 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige § 28 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige § 29 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden § 30 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, § 31 
socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden § 32 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden § 33 

Anmälningsärenden § 34 

Inlämnade motioner § 35 

Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan § 36 

Granskning av arbetet med personal- och kompetensförsörjning § 37 
samt sjukfrånvaro inom omsorgsförvaltningen 

Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun § 38 

Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun § 39 

Taxa för utnyttjande av Hässleholms kommuns industrispår § 40 

Förändrad tidpunkt för fastställande av Strategisk plan med budget § 41 
2022 och flerårsplan 2023-2024 

Utredning om Markan/Ungdomens hus § 42 

Motion om Sösdala simhall § 43 

Motion om utveckling av simhall § 44 

Motion om fossilfria kapitalplaceringar § 45 

Motion om att utlysa klimatnödläge för Hässleholm § 46 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Motion om central bemanningsenhet för alla kommunala § 47 
verksamheter 

Motion till minne av Magnarpskolonin § 48 

Motion rörande utträde ur Ett jämställt Skåne § 49 

Motion - Öppna upp Första Avenyen för biltrafik igen § 50 

Motion om att inrätta en fritidsbank § 51 

Motion om Åhusfältet § 52 

Motion om "lntegrationsplikt" § 53 

Motion om "tvålärarsystem" § 54 

Motion om järnvägsvagn med servering § 55 

Motion om att avveckla ägandet i Kristianstad Airport § 56 

Motion om att "införa Ängelholmsmodellen , Aktivitet Förebygger" § 57 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

4 (81) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 26 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

Folkets väl vidhåller Ulrika Widmark Barnekow som huvudman. 

Sänt till: 
Troman 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
Ulrika Widmark Barnekow 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

K o r;v 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Simon Berneblad (KD) till ledamot i tekniska nämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Roger Wirödal (KD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i tekniska nämnden. 
Avsägelsen har beviljats och ny ledamot ska utses. 

Kristdemokraterna nominerar Simon Berneblad (KD) till uppdraget som ledamot i 
tekniska nämnden. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Troman 
Personalavdelningen 
Simon Berneblad 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 
Dnr: KLF 2021/62 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. Ny sammanräkning begärs hos 
Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Dan Karlsson (FV) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
Avsägelsen ska beviljas och ny sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen. 

Sänt till: 
Dan Karlsson 
Troman 
Personalavdelningen 
Länsstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 29 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
Dnr: KLF 2021/112 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. Ny sammanräkning begärs hos 
Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

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

Sänt till: 
Ann Christiansen 
Troman 
Personalavdelningen 
Länsstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ K _r}I 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden 
Dnr: KLF 2021/130 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Thomas Lindell (S) utses till ersättare i socialnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Jonny Holst (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. Avsägelsen 
ska beviljas och ny ersättare utses . 

Socialdemokraterna nominerar Thomas Lindell (S) till uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 

Sänt till 
Socialnämnden 
Troman 
Personalavdelningen 
Jonny Holst 
Thomas Lindell 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 31 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden 
Dnr: KLF 2021 /129 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen avseende uppdraget i 
kommunfullmäktige. 

3. Tobias Vemmenby (L) utses till ersättare i socialnämnden. 

4. Thomas Haraldsson (L) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Ingvar Bergman (L) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, 
socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Avsägelsen ska beviljas och nya 
ersättare ska utses. Ny sammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen avseende 
uppdraget i kommunfullmäktige. 

Liberalerna nominerar Tobias Vemmenby (L) som ersättare i socialnämnden. Till 
uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden nomineras Thomas Haraldsson 

(L) . 

Sänt till 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Länsstyrelsen 
Troman 
Personalavdelningen 
Ingvar Bergman 
De valda 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ H j;, }f 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden 
Dnr: KLF 2021/159 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Kristoffer Manno (C) utses som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Gustaf Karlström (C) avsäger sig uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. Avsägelsen ska beviljas och ny ledamot utses. 

Centerpartier nominerar Kristoffer Manno (C) som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Troman 
Personalavdelningen 
Gustaf Karlström 
Kristoffer Manno 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska 
nämnden 
Dnr: KLF 2021/160 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Agne Nilsson (C) utses som ledamot i tekniska nämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Kristoffer Manno (C) avsäger sig uppdraget som ledamot i tekniska nämnden. 
Avsägelsen ska beviljas och ny ledamot utses. 

Centerpartiet nominerar Agne Nilsson (C) som ledamot i tekniska nämnden. 

Sänt till 
Tekniska nämnden 
Troman 
Personalavdelningen 
Kristoffer Manno 
Agne Nilsson 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 34 

Anmälningsärenden 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2021/50-1 
Information från kommunalförbundet AV Media Skåne om att de från och med den 1 
januari 2021 har nybildats och utökats med tre nya medlemmar. Förbundet består nu av 
15 medlemskommuner. De har även översänt den nya förbundsordningen. 

KLF 2021/109-1 
Länsstyrelsen Skåne har från och med den 8 februari 2021 utsett Leif Nilsson (S) till ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Annelie Cederberg (S). 

KLF 2021/110-1 
Länsstyrelsen Skåne har från och med den 8 februari 2021 utsett Ann Christensen (SD) 
till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Malin Fransson (SD). 

KLF 2021/100-1 
Ny skrift från Sveriges Kommuner och Regioner om fullmäktiges ansvarsprövning 
Fullmäktiges ansvarsprövning -formella krav och praktisk hantering. Skriften finns att ladda ner 
på www.skr.se. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 35 

Inlämnade motioner 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Kommunfullmäktige överlämnar nedanstående motion till 
kommunledningsförvaltningen för handläggning: 

KLF 2021/183-1 
Lena Nilsson (S) har lämnat in en motion om kostnadsfria halkskydd/broddar 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom 
förskolan 
Dnr: KLF 2019/487 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga barn- och utbildningsnämndens yttrande och 
revisorernas granskningsrapport till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
granskat om barn-och utbildningsnämnden arbetar ändamålsenligt med det 
systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan. 

EY uttalar bland annat följande . Vår sammanfattande bedömning är att barn- och 
utbildningsnämnden i stora delar arbetar ändamålsenligt för att följa upp, analysera 
resultat, planera och utveckla utbildningen. Granskningen visar att nämnden har 
vidtagit flertalet åtgärder för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet på 
kommunens förskolor. 

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över rapporten. 

Revisor Patrik Tysper föredrar granskningen i kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-03, § 14, kommunfullmäktige att lägga barn
och utbildningsnämndens yttrande och revisorernas granskningsrapport till 
handlingarna. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Granskning av arbetet med personal- och 
kompetensförsörjning samt sjukfrånvaro inom 
omsorgsförvaltningen 
Dnr: KLF 2020/324 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga omsorgsnämndens yttrande och revisorernas 
granskningsrapport till handlingarna. 

Yrkande 

Susanne Lottsfeldt (SD) och Karin Axelsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
granskat i vilken mån omsorgsnämnden bedriver ett ändamålsenligt strategiskt 
arbete avseende personal- och kompetensförsörjning. 

EY uttalar bland annat följande. Det är vår sammanfattande bedömning att 
omsorgsnämnden delvis bedriver ett ändamålsenligt strategiskt arbete avseende 
personal- och kompetensförsörjning. Vi grundar vår bedömning på att det finns ett 
strategiskt arbete, men att genomförda åtgärder inte haft avsedd effekt på 
måluppfyllelse och att prioriterade områden och aktiviteter utifrån identifierade 
behov ännu inte har beslutats och påbörjats . 

Omsorgsnämnden har yttrat sig över rapporten. 

Revisor Patrik Tysper föredrar granskningen i kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-03, § 15, kommunfullmäktige att lägga 
omsorgsnämndens yttrande och revisorernas granskningsrapport till handlingarna. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

16 (81) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/392 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar på begäran av en minoritet att återremittera ärendet 
för att invänta beslutet på statlig nivå gällande en eventuell ny lagstiftning på 
området. 

Yrkande 

Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar att i tredje punkten ska "kan" ersättas med 
"bör". 

Lars Johnsson (M), Hanna Nilsson (SD) och Anders Edwall (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut med den av Agneta Olsson Enochsson 
föreslagna ändringen. 

Lena Wallentheim (S) och Dolores Öhman (MP) yrkar att ärendet återremitteras för 
att invänta beslutet på statlig nivå gällande en eventuell ny lagstiftning på området 
ersättning/ skydd av skog. 

Björn Widmark (FV) yrkar i första hand bifall till återremissyrkandet och i andra 
hand bifall till kommunstyrelsens förslag med den av Agneta Olsson Enochsson 
föreslagna ändringen. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19.05 och 19.20. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

38 ja-röster och 23 nej-röster lämnas. 

Kommunfullmäktige 

J,ste,io~ 
Utdraget bestyrkes 

18 (81) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Lars Johnsson (M) 

Hanna Nilsson (SD) 

Johan Hammarqvist (C) 

Kenny Hansson (M) 

Ulf Berggren (SD) 

Robin Gustavsson (KD) 

Sven Lundh (SD) 

Stefan Larsson (M) 

Jerry Andersson (SD) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Christer Caesar (KD) 

Kristina Lind (M) 

Mats Andersson (SD) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

John Bruun (L) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Douglas Roth (M) 

Lars Klees (SD) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Maria Jönsson (SD) 

Lina Bengtsson (M) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Arne J Persson (C) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Karina Olsson (SD) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Marie Hult (L) 

Sverre Albinsson (SD) 

Kommunfullmäktige 

Justering 

~ 

Röst 

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 

Ja 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lena Wallentheim (S) 

Björn Widmark (FV) 

Joachim Fors (S) 

Lena Nilsson (S) 

Magnus Åkeborn (V) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (S) 

Irene Nilsson (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Benny Petersson (S) 

Monica Ero (S) 

Ernst Herslow (FV) 

Andreas Dahlberg (S) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Ola Lindahl (S) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Ingrid Nyman (S) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 
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Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

23 



H·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Paul Thurn (SD) 

Totalt 

Ja 

38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

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

Beskrivning av ärendet 

Tre naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun var på remiss mellan den 27 juni 
2019 och den 6 september 2019. Inkomna synpunkter har sammanställts och 
kommenterats i remissredogörelse. Naturvårdsstrategiema har reviderats efter 
remiss, men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare remiss bedömts 
nödvändig. Ytterligare revidering har skett i enlighet med miljö- och stadsbyggnads
nämndens beslut den 26 februari 2020 § 25. 

Kommunledningsförvaltningen anser att strategierna bör ändras enligt följande. 
Sidan 6: Det föreslås att inventering av skyddsvärda träd ska ske i samarbete med 
länsstyrelsen och ideella organisationer. Det kan ifrågasättas om detta kan anses 
rymmas inom det kommunala uppdraget och det redovisas inte hur inventeringen 
ska finansieras, vilket för övrigt är en genomgående svaghet i förslaget. Vidare 
framgår av utredningen SOU 2020:73 ("skogsutredningen") att Skogsstyrelsen inte 
kan anses ha haft tillräckligt stöd i regleringsbrev eller nuvarande och tidigare 
myndighetsinstruktioner för den generella nyckelbiotopsinventering som hittills 
förevarit och att det därför inte kan anses klarlagt att Skogsstyrelsen haft tillräckligt 
stöd i rättsordningen för inventeringen och att nuvarande registrering därför bör 
upphöra. Utredningen kan förväntas leda till att regler för sådan inventering 
tillskapas, bland annat avseende att förvaltningsrättsliga regler ska tillämpas. I 
avvaktan på sådana regler bör inte kommunen nu ta ställning till inventering på 
lokal nivå. Stycket "Inventera kommunens arter och naturtyper" bör av denna 
anledning strykas. 

Sidan 10: FN:s klimatpanel IPCC framhåller i sin senaste rapport, att barrskogen på 
norra halvklotet är viktig i kampen mot klimatförändringar (set ex 
https: //www.svt.se/ nyheter/ utrikes / aldrig-har-ipcc-varit-sa-tydliga-med-att
kottmaste-fasas-ut ." Gränsen för granens naturliga utbredning går genom vår 
kommun. Då granen förekommer naturligt i kommunens norra delar bör man inte 
ha en generell rekommendation om att kommunen på egen mark skall ersätta 
granskogsproduktion med ädellövsproduktion." Av dessa anledningar ska i stycket 
"Skydda samt öka arealen ädellövskogar" sista meningen som lyder: "Kommunen 
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bör på egen mark överväga att successivt ersätta delar av sin granskogsproduktion 
med ädellövproduktion" strykas. 

Sidan 11: Att bilda "demonstrationsområden" är knappast en kommunal uppgift. 
Mot bakgrund av kommunens besvärliga ekonomiska situation kommer det 
dessutom inte inom överskådlig framtid finnas resurser för detta. I stycket 
"Vidareutveckla ett levande kulturlandskap" stryks därför de två sista meningarna 
som lyder: "En möjlighet är att bilda 'demonstrations områden ' där kommunen 
tillsammans med t.ex. markägare, föreningar, byalag och andra myndigheter arbetar 
med områdesfrågor där både natur- och kulturvärden är viktiga delar i 
sammanhanget. Genomförs under förutsättning att finansiering är möjlig". 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-03, § 6, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Föreliggande förslag till "Tre Naturvårdsstrategier för Hässleholms 
kommun" antas med de ändringar i form av tillägg som framgår nedan. 

2. Naturvårdsstrategier genomförs i den mån och takt som är möjlig i 
förhållande till de ekonomiska resurserna i budgeten. 

3. Texten i vänsterkolumnerna i strategierna ska ändras från "kommunen ska 
verka för att" till "kommunen kan verka för att". 

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

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

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Berörd nämnd godkände förslag från den sakkunniga förvaltningen i frågan om 
naturvårdsstrategier. Nämnden föreslår fullmäktige att anta förslaget. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ändrar i strategiernas 
text. Jag undrar vilken kunskap i skogsfrågor besitter kommunledningsförvaltningen 
för att uttala sig i frågan. Naturvårdsstrategierna ska inte ändras enligt 
kommunledningsförvaltningens tjänstepersons synpunkter. Dessutom har KSAU 
tidigare lämnat dessa synpunkter vid remissrundan och dessa är besvarade i 
samrådsredogörelse som finns i ärendet." 

Björn Widmark (FV) och Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till miljö- och 
stads byggnadsnämndens förslag utan ändringar. 

Kommunfullmäktige 

J,sterio~ 
Utdraget bestyrkes 

21 (81) 



Hässlehotms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Björn Widmark med fleras förslag 
under proposition 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 Björn Widmark med fleras yrkande 
röstar nej." 

6 ja-röster och 6 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Paul Thurn (SD), 
Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Agneta Olsson Enochsson (L), Björn Widmark (FV), Lena 
Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), Henrik Backlund (S). 

Följande avstår: Lena Svensson (C). 

Med ordförandes utslagsröst har kommunstyrelsen därmed beslutat att bifalla 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 
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Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/272 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Föreliggande förslag till "Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun" 
antas med de ändringar i form av tillägg som framgår nedan. 

2. Kulturmiljöstrategier genomförs i den mån och takt som är möjlig i 
förhållande till de ekonomiska resurserna i budgeten. 

3. Texten i vänsterkolumnerna i strategierna ska ändras från "kommunen ska 
verka för att" till "kommunen bör verka för att". 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Centerpartiets och Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den 
ändringen att i tredje punkten ska "kan" ersättas med "bör". 

Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till punkt 1 utan ändringar och avslag på 
punkterna 2 och 3. 

Ulf Berggren (SD) och Lena Wallentheim (S) instämmer i Agneta Olsson 
Enochssons yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Agneta Olsson Enochssons 
förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Dåvarande byggnadsnämnden beslutade den 10 april 2018 (§ 69a) att uppdra åt 
dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta ett förslag till 
"Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun". Förslaget var på remiss mellan 
den 28 november 2019 och den 2 januari 2020. Inkomna synpunkter har 
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sammanställts och kommenterats i remissredogörelse. Remissvaren har föranlett 
vissa ändringar av förslaget. Miljö- och stads byggnadsnämnden har efter vissa 
ytterligare ändringar beslutat att den 26 februari 2020, § 24, godkänna förslaget och 
skicka det vidare till kommunfullmäktige för godkännande. 

Den 2 september 2020, § 144, beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet 
till arbetsutskottet för omarbetning av förslaget och införandet av en 
sammanfattning. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att följande tillägg bör göras . 

Sidan 7 Vision fiir kulturmibö·n i Hässleholms kommun: 

Nytt stycke med placering efter stycket som börjar "Järnvägen som en gång lryggde 
Hässleholm": 
"Den nya järnvägen som byggs kommer att flyta fram genom landskapet, väl 
anpassad till topografi, landskap och bebyggelse - allt för att minska barriäreffek
ten". 

Nytt stycke placerat omedelbart före det blåmarkerade stycket: 
"Hovdala har utvecklats till bygdens centrum för både friluftsliv och kulturmiljö 
med vandringsleder, utställningar och mycket annat". 

Sidan 15: Strategi 3 Fränva samverkan mellan olika aktiirer 
Nytt stycke med följande lydelse: Att samarbeta nära Trafikverket och arbeta fram 
en tydlig plan för att möta de förändringar och den påverkan som den nya 
stambanan för den nya generationen järnväg kommer att föra med sig. Genom att 
ligga i framkant är det möjligt att värdera och ha ett kompetent beslutsunderlag den 
dag sträckningen ska fastslås. Kunskap i ett tidigt skede är viktigt för att stå rustade 
inför kommande tågutbyggnader och att så långt möjligt hävda kulturmiljöintressen. 
Stycket ska ha rubriken i vänstermarginalen "Samarbeta med Trafikverket om NGJ" 
och placeras omedelbart efter stycket med rubriken "Samarbete med studieförbund, 
skolor, intresseorganisationer och föreningar" . 

En sammanfattning ska finnas med följande lydelse. 

"Kulturmiljöstrategin anger riktningen för det kulturmiljöarbete som ska 
genomföras i kommunen de närmaste åren, fram till 2035. Den ger en samlad bild 
av hur kommunens kulturmiljövärden ska hanteras och visa sambanden mellan 
kulturarv, kulturmiljö, natur och hållbarhetsarbete. Strategin tydliggör att 
kulturmiljön är viktig för kommunens attraktionskraft, liksom i bygget av ett 
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hållbart, jämställt och tryggt samhälle. Genom insatser för kulturmiljön uppnås även 
andra värden. 

Kulturmiljöstrategierna består av tre strategier: 

Strategi 1: Öka kunskapen om kulturmiljön. 

Strategi 2: Skydda och utveckla kulturmiljöer hållbart. 

Strategi 3: Främja samverkan mellan olika aktörer. 

Enligt strategi 1 ska kommunen verka för ett antal mål, t ex inventera och värdera 
kulturmiljöer i hela kommunen med syfte att användas som kunskapsunderlag och 
stöd i planeringen, använda kulturmiljöplaner som stöd i den fysiska planeringen, 
uppmärksamma och informera om kommunens byggnadsminnen, riksintressen för 
kulturmiljö och andra intressanta kulturmiljöer, Skapa förutsättningar för exempel
vis att utveckla kulturmiljöer som besöksmål. 

I strategi 2 ska kommunen verka för att skydda värdefulla kulturmiljöer i detaljplan, 
att ny bebyggelse integreras med befintliga kulturmiljöer, bevara och utveckla 
landsbygdens identitet, utveckla invånarnas intresse för historiska och 
kulturhistoriska miljöer för att nå social hållbarhet och integration och tillvarata och 
vidareutveckla ett levande kulturlandskap. 

Strategi 3 handlar om att kommunen ska verka för bland annat att tillgängliggöra 
planeringsunderlag för allmänheten, att kulturarv skapar sysselsättning i flera 
sektorer, samarbete med studieförbund, skolor, intresseorganisationer och 
föreningar och att knyta samman kommunens kulturmiljöarbete med statliga 
myndigheters kulturmilj östra tegier. 

I bilagan till strategierna finns en kulturmiljöbeskrivning av Hässleholms kommun i 
historiskt perspektiv, beskrivning av internationella konventioner, nationell vision 
och nationella mål, redogörelser för viktiga begrepp och lagstöd, vilka 
kulturmiljöaktörer det finns och en genomgång av kulturmiljöer i Hässleholms 
kommun". 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-03, § 5, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Föreliggande förslag till "Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun" 
antas med de ändringar i form av tillägg som framgår nedan. 
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2. Kulturmiljöstrategier genomförs i den mån och takt som är möjlig i 
förhållande till de ekonomiska resurserna i budgeten. 

3. Texten i vänsterkolumnerna i strategierna ska ändras från "kommunen ska 
verka för att" till "kommunen kan verka för att". 

Socialdemokraternas ledamöter och Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet 
att bifalla punkten 3. 

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

Björn Widmark (FV) medges lämna bifogad protokollsanteckning. 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på punkten 3 i arbetsutskottets förslag till beslut. 

Lena Svensson (C) instämmer i Lena Wallentheims avslagsyrkande och yrkar bifall 
till övriga två punkter. 

Ordförande ställer först under proposition om punkterna 1 och 2 kan bifallas och 
finner dem bifallna. Han ställer därefter punkt 3 under proposition och finner den 
bifallen. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 
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Taxa för utnyttjande av Hässleholms kommuns 
industrispår 
Dnr: KLF 2020/683 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan för utnyttjande av Hässleholms kommuns 
industrispår ändras på så sätt att avgiften ska utgå med 5 kr i stället för 2:50 kr/ ton 
exklusive moms per tillfälle. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas och Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD), Ernst Herslow (FV) och Patrik Jönsson (SD) yrkar på 
oförändrad taxa. 

Lars J ohnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 1997 om "Taxa för utnyttjande av 
Hässleholms kommuns industrispår". Av § 5 i taxan framgår att "Avgift skall för 
1998 och tills vidare utgå med 2:50 kr/ ton exkl. moms per tillfälle". Taxan ändrades 
genom beslut av kommunfullmäktige den 29 november 2004, § 164, på så sätt att 
följande stadgande fogades till § 3 såsom ett andra stycke: " Vid utebliven betalning 
skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad påminnelseavgift 
debiteras". I övrigt har inte taxan ändrats . 

Tekniska nämnden beslutade den 28 maj 2020, § 51, att föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att" Öka dagens taxa för industrispår i 
Hässleholm från 2,50 kr/ ton till 5 kr/ ton". Som grund anfördes i tjänsteskrivelse 
bland annat följande. Frågan har kommit från kommunledningsförvaltningen om att 
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ta fram nya taxor för Hässleholms industrispår. Idag trafikeras Hässleholms 
industrispår av 69 vagnar och drygt 5 900 ton per år. Kostnaden för anläggningen är 
cirka 150 000 kr per år. Hässleholm får in 2,50kr/ ton för de som trafikerar 
industrispåret, vilket är dagens taxa. Med detta blir intäkten knappt 15 000 kr/ år. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-03, § 9, kommunfullmäktige att taxan för 
utnyttjande av Hässleholms kommuns industrispår ändras på så sätt att avgiften ska 
utgå med 5 kr i stället för 2:50 kr/ ton exklusive moms per tillfälle. 

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

Ulf Berggren (SD) och Björn Widmark (FV) yrkar att taxan ska vara oförändrad. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ulf Berggren med fleras 
förslag och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
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Förändrad tidpunkt för fastställande av Strategisk plan 
med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 
Dnr: KLF 2020/1384 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Strategisk plan med budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024 fastställs under november år 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till styrelsen och nämnderna att 
påbörja anpassningen av sin verksamhet för att hålla den av 
kommunfullmäktige tilldelade budgetramen för 2022-2023. 

3. Kommunfullmäktiges sammanträdesplan revideras i enlighet med beslutet i 
punkt 1, innebärande att sammanträdet den 7 juni 2021 börjar kl.18.00 och 
sammanträdet den 29 november 2021 blir ett heldagssammanträde. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Lars J ohnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar på en oförändrad budgethantering enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 6 december 2018. 

Omröstning 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Björn Widmarks yrkande och 
finner kommunstyrelsens förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

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

57 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 
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Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Lars Johnsson (M) 

Hanna Nilsson (SD) 

Lena Wallentheim (S) 

Johan Hammarqvist (C) 

Kenny Hansson (M) 

Ulf Berggren (SD) 

Robin Gustavsson (KD) 

Joachim Fors (S) 

Sven Lundh (SD) 

Lena Nilsson (S) 

Stefan Larsson (M) 

Magnus Åkeborn (V) 

Jerry Andersson (SD) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Irene Nilsson (S) 

Christer Caesar (KD) 

Kristina Lind (M) 

Mats Andersson (SD) 

Camilla Lindoff (S) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

John Bruun (L) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Benny Petersson (S) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Douglas Roth (M) 

Monica Ero (S) 

Lars Klees (SD) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Arberesha Sabani (MP) 

Kommunfullmäktige 

Röst 

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 

Ja 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Björn Widmark (FV) 

Ernst Herslow (FV) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Ulrika Widmark Barnekow {FV) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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Connie Asterman (5) 

Maria Jönsson (5D) 

Lina Bengtsson (M) 

Ola Lindahl (S) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Arne J Persson (C) 

Hanna Sjöstrand (5D) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Karina Olsson (SD) 

Henrik Backlund (5) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Marie Hult (L) 

Sverre Albinsson (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
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Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

För att ge styrelsen, nämnderna och förvaltningarna bättre förutsättningar att 
planera, anpassa sin verksamhet samt ställa om ekonomiskt beslutade 
kommunfullmäktige den 6 december 2018, § 161, att Strategisk plan med budget 
och flerårsplan ska antas i juni. 

Oron och osäkerheten är stor om hur Sveriges och kommunernas ekonomier 
utvecklar sig under och efter pandemin, vilket medför osäkert läge kring 
skatteintäkter och statsbidrag. Detta medför att budgetarbetet för kommande år 
försvåras. Den 21 september 2021 presenterar regeringen budgetpropositionen och 
vid månadsskiftet september/ oktober 2021 publicerar Sveriges kommuner och 
regioner cirkuläret med kommunernas skatteintäkter och kommunalekonomiska 
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utjämning. Med anledning därav föreslår kärnalliansen att skjuta fram 
budgetbeslutet till november 2021. 

Att budgetbeslutet flyttas fram påverkar inte styrelsens, nämndernas och 
förvaltningarnas interna budgetarbete, som redan nu måste påbörja anpassningen av 
verksamheten för att hålla den av kommunfullmäktige antagna budgetramen i 
Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-03, § 11, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Strategisk plan med budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024 fastställs under november år 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till styrelsen och nämnderna att 
påbörja anpassningen av sin verksamhet för att hålla den av 
kommunfullmäktige tilldelade budgetramen för 2022-2023. 

3. Kommunfullmäktiges sammanträdesplan revideras i enlighet med beslutet i 
punkt 1, innebärande att sammanträdet den 7 juni 2021 börjar kl.18.00 och 
sammanträdet den 29 november 2021 blir ett heldagssammanträde. 

Björn Widmark (FV) reserverar skriftligen enligt bilaga. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag. 

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

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Kommun direktören 
Samtliga nämnder 
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Utredning om Markan/Ungdomens hus 
Dnr: KLF 2020/818 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Uppdraget för styrgruppen Matkan/Ungdomens hus ändras på så sätt det utvidgas 
till att även undersöka möjligheten att inrätta en eller flera mötesplatser för unga 
vilka till sin omfattning inte är att ses som ett fullskaligt Ungdomens hus samt inte 
behöver innefatta samtliga delar i tidigare presenterad utredning. 

Styrgruppen ska senast i juni månad redovisa till kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Miljöpartiets och Centerpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden. 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot besluten. 

Yrkande 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande ändringsyrkande: 

"Uppdraget för styrgruppen Matkan/Ungdomens hus ändras på så sätt att det 
begränsas utvidgas till att~ undersöka möjligheten att inrätta en eller flera 
mötesplatser för unga vilka till sin omfattning inte är att ses som ett fullskaligt 
Ungdomens hus samt inte behöver innefatta samtliga delar i tidigare presenterad 
utredning." 

Robin Gustavsson (KD), Henrik Backlund (S), Hanna Nilsson (SD), Lena 
Wallentheim (S), Agneta Olsson Enochsson (L) och Magnus Akeborn (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anders Edwall (C) och Johan Hammarqvist (C) yrkar att styrgruppen för 
Matkan/Ungdomens hus avvecklas. 

Björn Widmark (FV) lämnar följande ändringsyrkande: 

1. Styrgruppen ska avvecklas i enlighet med Anders Edwalls yrkande. 
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2. - Inrätta en central mötesplats för ungdomar i kulturhusets tomma lokaler i 
bottenplanet (Restaurangdelen) varvid en ny entre skapas från 
Järnvägsgatan. 
- Behålla Markan och dess verksamhet på nuvarande plats. 
- Behålla Mötesplats Ljungdala på nuvarande plats. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att styrgruppen ska redovisa till kommunstyrelsen 
senast i juni månad. 

Agneta Olsson Enochsson (L) och Lena Wallentheim (S) yrkar bifall Robin 
Gustavssons tillägg om återrapportering i juni. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 20:50 och 21:10. 

Omröstning 

Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut, Dolores Öhmans 
förslag och Anders Edwalls förslag mot varandra och finner kommunstyrelsens 
förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Motproposition ska utses. Ordförande 
ställer Dolores Öhmans förslag mot Anders Edwalls förslag och finner Anders 
Edwalls förslag utsett till motförslag. 

Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Anders Edwalls förslag röstar nej. 

50 ja-röster och 9 nej-röster lämnas. 2 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Patrik Jönsson (SD) Ja Johan Hammarqvist (C) Nej 

Lars Johnsson (M) Ja Björn Widmark (FV) Nej 

Hanna Nilsson (SD) Ja Lena Svensson (C) Nej 

Lena Wallentheim (S) Ja Anders Edwall (C) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Ernst Herslow (FV) Nej 

Ulf Berggren (SD) Ja Arne J Persson (C) Nej 

Robin Gustavsson (KD) Ja Allan Ljungqvist (FV) Nej 

Joachim Fors (S) Ja Ann-Kristine Johnsson (C) Nej 

Sven Lundh (SD) Ja Ulrika Widmark Barnekow (FV) Nej 
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Lena Nilsson (S) 

Stefan Larsson (M) 

Magnus Åkeborn (V) 

Jerry Andersson (SD) 

Christer Welinder (S) 

Karin Axelsson (M) 

Irene Nilsson (S) 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Christer Caesar (KD) Ja 

Kristina Lind (M) Ja 

Mats Andersson (SD) Ja 

Camilla Lindoff (S) Ja 

Erik Berg (M) Ja 

John Bruun (L) Ja 

Johanna Hörgerud (SD) Ja 

Benny Petersson (S) Ja 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja 

Douglas Roth (M) Ja 

Monica Era (S) Ja 

Lars Klees (SD) Ja 

Andreas Dahlberg (S) Ja 

Torsten Nilsson (M) Ja 

Jonny Dolkow (SD) Ja 

Connie Asterman (S) Ja 

Maria Jönsson (SD) Ja 

Lina Bengtsson (M) Ja 

Ola Lindahl (S) Ja 

Gunnel Bruhn (SD) Ja 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja 

Hanna Sjöstrand (SD) Ja 

Margreth Segerstein (M) Ja 

Ingrid Nyman (S) Ja 

Karina Olsson (SD) Ja 

Henrik Backlund (S) Ja 

Sven-Inge Persson (S) Ja 

Helena Malje (S) Ja 

Stefan Svensson (KD) Ja 

Erika Heil-Utbult (KD) Ja 

Marie Hult (L) Ja 

Kommunfullmäktige 
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Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Dolores Öhman (MP) 

Arberesha Sabani (MP) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 
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Sverre Albinsson (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

so 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Ordförande vägrar därefter att ställa Björn Widmarks förslag om att inrätta en 
central mötesplats för ungdomar i kulturhusets tomma lokaler i bottenplanet 
(Restaurangdelen) varvid en ny entre skapas från Järnvägsgatan, behålla Markan och 
dess verksamhet på nuvarande plats samt att behålla Mötesplats Ljungdala på 
nuvarande plats under proposition. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill att kommunfullmäktige ej 
ska pröva Björn Widmarks yrkanden röstar ja. Den som vill att de ska prövas röstar 
nej." 

54 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 3 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Lars Johnsson (M) 

Hanna Nilsson (SD) 

Lena Wallentheim (S) 

Johan Hammarqvist (C) 

Ulf Berggren (SD) 

Robin Gustavsson (KD) 

Joachim Fors (S) 

Sven Lundh (SD) 

Lena Nilsson (S) 

Stefan Larsson (M) 

Magnus Åkeborn (V) 

Jerry Andersson (SD) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Kommunfullmäktige 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Björn Widmark (FV) 

Ernst Herslow (FV) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Kenny Hansson (M) 

Dolores Öhman (MP) 

Arberesha Sabani (MP) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

4 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

3 

36 (81) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Karin Axelsson (M) Ja 

Irene Nilsson (5) Ja 

Christer Caesar (KD) Ja 

Kristina Lind (M) Ja 

Mats Andersson (SD) Ja 

Camilla Lindoff (5) Ja 

Anders Edwall (C) Ja 

Erik Berg (M) Ja 

John Bruun (L) Ja 

Johanna Hörgerud (SD) Ja 

Benny Petersson (5) Ja 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja 

Douglas Roth (M) Ja 

Monica Ero (5) Ja 

Lars Klees (SD) Ja 

Andreas Dahlberg (S) Ja 

Torsten Nilsson (M) Ja 

Jonny Dolkow (SD) Ja 

Connie Asterman (S) Ja 

Maria Jönsson (SD) Ja 

Lina Bengtsson (M) Ja 

Ola Lindahl (5) Ja 

Gunnel Bruhn (SD) Ja 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja 

Arne J Persson (C) Ja 

Hanna Sjöstrand (SO) Ja 

Margreth Segerstein (M) Ja 

Ingrid Nyman (5) Ja 

Karina Olsson (SD) Ja 

Henrik Backlund (S) Ja 

Sven-Inge Persson (5) Ja 

Helena Malje (S) Ja 

Ann-Kristine Johnsson (C) Ja 

Stefan Svensson (KD) Ja 

Erika Heil-Utbult (KO) Ja 

Marie Hult (L) Ja 

Sverre Albinsson (SD) Ja 

Paul Thurn (SD) Ja 

Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 
2021-03-01 
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Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Ja 

54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att inte pröva Björn Widmarks yrkanden. 

Ordförande ställer slutligen Robin Gustavssons tilläggsyrkande under proposition 
och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Processen kring Ungdomens hus har pågått under många år i olika etapper. Den 
nuvarande processen inleddes med en förenklad förstudie 2016-10-17 vilken visade 
på behovet av en mer omfattande utredning. Utifrån denna förstudie beslutade 
kommunfullmäktige 2017-01-30, § 7, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att med 
berörda nämnder tillsätta en arbetsgrupp som skulle utreda förslag, syfte, placering 
och verksamhetens utformning. En politisk styrgrupp med representanter för de tre 
stora politiska blocken skulle också tillsättas. Den 201 7-08-28, §, 182 redovisades 
uppdraget till kommunfullmäktige, som beslutade att en mer omfattande utredning 
skulle genomföras . Utredningen genomfördes i samverkan mellan dåvarande 
kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen. I projektet anställdes ungdoms
ambassadörer, vilka fick i uppdrag att göra ett omfattande intervjuarbete med unga i 
kommunen. 

Den 24 september 2018 presenterades utredningens resultat för fullmäktige, som 
bland annat beslutade att "Inrätta ett centralt beläget Ungdomens Hus vari Markans 
verksamhet ska inrättas såväl organisatoriskt som verksamhetsmässigt i enlighet 
med utredningens förslag." 

Av rapport 2021-01-26 från styrgruppen framgår att gruppen på anförda skäl anser 
att uppdraget från kommunfullmäktige bör utvidgas till att även medge att man 
tittar på alternativa lösningar. Detta kan exempelvis vara att inrätta en eller flera 
mötesplatser, mer eller mindre centralt, vilka genom sin organisation tillsammans 
ger möjlighet att arbeta med barn- och unga ur ett övergripande perspektiv även om 
inte samtliga delar av utredningen kan omfattas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-03, § 23, kommunfullmäktige följande beslut: 

Uppdraget för styrgruppen Matkan/ Ungdomens hus ändras på så sätt det utvidgas 
till att även undersöka möjligheten att inrätta en eller flera mötesplatser för unga 
vilka till sin omfattning inte är att ses som ett fullskaligt Ungdomens hus samt inte 

Kommunfullmäktige 
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behöver innefatta samtliga delar i tidigare presenterad utredning. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

39 (81) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§43 

Motion om Sösdala simhall 
Dnr: KLK 2018/1075 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets 
ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Joachim Fors (S) och Magnus Akeborn (V) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

Lars J ohnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

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

Motionärerna yrkar följande. 

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

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

Kommunfullmäktige 
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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 
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. 

Kommunfullmäktige 
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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). 

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

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

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Joachim Fors (S) och Magnus Akeborn (V) 

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

Kommunfullmäktige 
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Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige den 1 mars 2021 

Ärende 12 

0 Vänsterpartiet 

På kommunfullmäktiges möte den 6 december 2018 beslutade en minoritet av 
ledamöterna att Sösdala Simhall ska stängas. 
Vår uppfattning var att beslutet, då det låg med i budgeten, inte är utrett på rätt sätt. 
Beslutet fattades utan några som helst konsekvensbedömningar varken vad det gäller för 
Sösdala som tätort eller några ekonomiska konsekvenser. 
Politiker från olika block och partier var upp i talarstolen och talade om siffror som kanske 
inte alla gånger var helt sanna. Ingen visste då vad det kosta att renovera, eller vad det 
kosta att lägga i träda vilket restalliansen beslutade. 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tog inte sitt ansvar för vad som hände 
med simhallen i Sösdala om den skulle stängas. 
Man hade ingen plan! utan man skulle bara se till att Sösdala inte fick ha kvar sin simhall. 

Nu finns det ett majoritetsbeslut om att det åter ska vara en fungerande simhall i Sösdala, 
detta togs när vi behandlade budgeten för 2021. 

Nu har ju denna motion spelat ut sin roll, men den var viktig när den skrevs. Hade man 
behandlat motionen inom rimlig tid så hade den haft en mening. 
Men eftersom man från restalliansen inte ville behandla denna motion, så har det tagit två 
år och en månad för att behandla motionen. 
Man kan få fram ett vaccin mot en pandemi på mindre än 12 månader men det tar 
restalliansen 25 månader att komma fram till detta konstiga svar på motionen. 
"Ingen konsekvensbeskrivning behövs då den behandlades på budgetmötet''. 

Med tanke på hur motionen har behandlats så tänker varken Socialdemokraterna eller 
Vänsterpartiet delta i beslutet då, ett bifall till motionen har spelat ut sin roll, ett 
besvarande är inte aktuellt då vi inte accepterar svaret på motionen, vi vill inte avslå 
Socialdemokraternas motion för den är riktigt bra! om den hade behandlats i tid. 

Socialdemokraterna 

~ke 
Joachim Fors 

/4~ --
Magnus ~ /~ 
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§ 44 

Motion om utveckling av simhall 
Dnr: KLK 2019/235 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD), Lars Johnsson (M) och Anders Edwall (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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 

Justering Utdraget bestyrkes 

43 (81) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

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. 

K.ommunledningsförvaltningen 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 
K.ommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
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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. 

Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden och 
kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning. 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2020, § 79, att lämna 
följande yttrande. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 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 affärsetik. 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 
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. 
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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 bakgnmd 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. 

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. 

Kommunfullmäktige 
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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. 

Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som den 25 mars 
2020, § 78, beslutat att lämna följande yttrande: Nämnden anser inte att det är rätt 
väg att utlysa klimatnödläge. I tjänsteskrivelsen i ärendet anförs bland annat följande 
synpunkter. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden instämmer i att den pågående 
klimatförändringen har en stor påverkan på naturens och medborgarnas säkerhet så 
som det framgår i aktuell motion, samt att politiken har möjlighet att fatta beslut 
som påverkar naturens resiliens (motståndskraft) . Att människan bidrar till denna 
klimatförändring visas tydligt av de effekter som dokumenterats till följd av Corona
viruset, där en minskad mänsklig aktivitet, bland annat minskad biltrafik, i Kina lett 
till kraftigt minskade klimatpåverkande utsläpp. Nämnden anser dock inte att det är 
rätt väg att utlysa klimatnödläge i detta skede, då ett sådant beslut inte förpliktigar 
till verklig handling för att öka medborgarnas och naturens säkerhet. Miljö- och 
stads byggnadsnämnden anser att en bättre väg är att aktivt fatta beslut om att vidta 
åtgärder som främjar en minskning av miljö- och klimatpåverkan lokalt i 
Hässleholm, samt koppla nödvändiga ekonomiska resurser till sådana beslut. Detta 
kan till exempel ske genom en utökad och riktad tillsyn på de verksamheter som har 
störst klimatpåverkan. Arbete kan även ske genom en ökad och riktad 
informationsspridning till medborgare och verksamhetsutövare i Hässleholms 
kommun. En utökad tillsyn och utökad informationsspridning kan dock 
genomföras först då de ekonomiska ramarna inom kommunen tillåter en utökning 
av Miljö- och stadsbyggnads-nämndens budget. Nämnden ställer sig positiv till en 
utökning av den interna budgeten i syfte att nå den effekt som motionen syftar till, 
det vill säga en minskad klimatpåverkan från Hässleholms kommun. En utökad, 
riktad, tillsyn och utökad informationsspridning kommer enligt nämndens 
bedömning leda till hälsosammare livsmiljöer och en snabbare växling till en cirkulär 
ekonomi. Med den ökade kunskapsspridningen som erhålls genom dessa insatser 
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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 
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§47 

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 
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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 
Omsorgsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

52 (81) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 48 

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. 

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. 

Kommunfullmäktige 
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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 
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. 
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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 
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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 2017 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. 
Folkbildningsrådet 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 
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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. 

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 
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. 

Kommunfullmäktige 

Joste,iog~ Utdraget bestyrkes 

60 (81) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

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 farre kunder på det i motionen nämnda stråket vid första 1 

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 
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. 
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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 fritidsbank. 

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 
Fritids bank. 

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 fritids banken 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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Motion om Åhusfältet 
Dnr: KLF 2019/264 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

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 
rem1ssen. 

"Området kallat Ahusfåltet är i gällande fördjupad översiktsplan för Hässleholm 
(lagakraftvunnen 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 bostads bebyggelse 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 
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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 Ahusfaltet 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. 
Ahusfaltet 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 Ahusfaltet 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: 

Motionen bifalles på så sätt att kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden 
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att hos miljö- och stads byggnadsnämnden beställa en detaljplan för Ahusfältet, 
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 
arbetsutskottets 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 
Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Björn Widmark (FV), Lena Wallentheim (S), Joachim Fors (S), 
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 
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Motion om "lntegrationsplikt" 
Dnr: KLF 2019/489 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson, Ulf Berggren, Sven Lundh och Camilla Nordström, alla 
Sverigedemokraterna, har väckt en motion i vilken de yrkar att kommunfullmäktige 
ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för ett införande av integrationsplikt i 
Hässleholms kommun enligt V ellingemodellen. 

Motionen har remitterats till socialnämnden, som i beslut den 21 april 2020, § 33, 
uttalade att socialnämnden föreslår att motionen avslås och hänvisar i övrigt till 
förvaltningens yttrande över motionen "Integrationsplikt". 

Bedömning 

Av den i socialnämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelsen framgår bland annat 
följande. Det är numera i första hand statliga myndigheter som administrerar och 
nyanländas etablering i Sverige, till exempel vad gäller rätten till olika former av 
bidrag. Detta förhållande kan inte kommunen påverka. I det fall ekonomiskt bistånd 
blir aktuellt, ska det alltid villkoras mot en skälig kravnivå avseende det som snarast 
gör den sökande självförsörjande. Detta ska ske oavsett om det är integrationsin
satser eller insatser för övriga grupper i samhället i behov av försörjningsstöd. 
Socialnämnden vill uppmärksamma att Hässleholms kommun har dels en "Integra
tionsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, sysselsättning och socialsammanhåll
ning", dels en "Handlingsplan till Hässleholms kommuns integrationsstrategi". 
Socialnämnden bedömer att i det fall kommunen väljer att förtydliga en 
"integrationsplikt" enligt motionen bör detta göras genom revidering av befintliga 
dokument. 

Mot bakgrund av det ovan anförda och även vad som i övrigt framgår av ovan
nämnda tjänsteskrivelse bedömer kommunledningsförvaltningen att yrkandet i 
motionen inte bör bifallas. Däremot finns det anledning att vidta en översyn av de 
styrdokument som kommunen tidigare beslutat om. Detta uppdrag ska ges till 
arbetsmarknadsnämnden. 
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I ovannämnda dokument anges att det är kommunstyrelsen som ansvarar för 
revidering och uppföljning av dokumenten. Numera är det i huvudsak 
arbetsmarknadsnämnden som ansvarar för frågor gällande nyanlända. Ansvaret för 
revidering och uppföljning av dokumenten bör därför överflyttas till denna nämnd. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-03, § 18, kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot skriftligen mot beslutet enligt 
bilaga. 

Dolores Öhman lämnar följande protokollsanteckning: 

"Miljöpartiet tycker att det är en självklarhet att kommunala strategier och 
styrdokument ska revideras vid behov och att ansvaret ligger hos den nämnden 
som ansvarar för strategin." 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

Lena Wallentheim (S), Björn Widmark (FV) och Lena Svensson (C) yrkar avslag på 
ärendet i sin helhet. 

Karin Axelsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Votering begärs. 

Arbetsutskottets förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses. Ordförande ställer 
Ulf Berggrens förslag mot Lena Wallentheim med fleras förslag och finner Lena 
Wallentheims förslag utsett till motförslag. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Lena Wallentheims förslag röstar nej." 

4 ja-röster och 6 nej-röster lämnas. 3 avstår från att rösta. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Lars Johnsson (M). 

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

Följande avstår: Paul Thurn (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsnämnden 

Kommunfullmäktige 
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Motion om "tvålärarsystem" 
Dnr: KLF 2020/496 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Camilla Nordström och Hanna Nilsson, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i vilken de yrkar följande. 

1)Att kommunfullmäktige beslutar att tvålärarsystem införs som ett pilotprojekt på 
två lämpliga rektorsområden samt årskurser i någon av grundskolorna i 
Hässleholms kommun med start hästterminen 2020. 

2) Att återredovisning av pilotprojekt görs till barn- och utbildningsnämnden samt 
kommunstyrelsen under 2021. 

3) Att efter återredovisning besluta om utökning av två lärarsystem till övriga 
lämpliga rektorsområde i grundskolan. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden beslutade 
den 18 juni 2020, § 92, att motionen mot bakgrund av tjänsteskrivelsen ska anses 
besvarad. 

I nämnda tjänsteskrivelse förs ett ingående resonemang om att det förvisso finns 
fördelar med två-lärarsystem, men också problem mot bakgrund av den nationella 
och lokala bristen på behöriga och legitimerade lärare och de ökade kostnader som 
skulle bli följden om systemet infördes. Vidare görs följande principiella invändning. 

Det kan konstateras att den fråga som motionärerna aktualiserar är en fråga som 
enligt lagstiftningen ska beslutas av rektor. Av 2 kap 10 § skollagen framgår: 

"Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela 
resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 
Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda 
föreskrifter i denna lag eller andra författningar. 
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Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller 
skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda 
ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat 
anges." 

Frågan om hur undervisningen organiseras är således inte föremål för politiska 
beslut. 

Bedömning 

Såsom framgår av ovannämnda tjänsteskrivelse är det enligt skollagen vederbörande 
rektor som bestämmer i en fråga av nu aktuellt slag. En sådan fråga kan således inte 
bli föremål för beslut av kommunfullmäktige. Det saknas därför förutsättningar att 
bifalla motionen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-03, § 19, kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

Karin Axelsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 
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Motion om järnvägsvagn med servering 
Dnr: KLF 2020/625 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Johan Hammarqvist (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken han på 
anförda skäl yrkar följande. 

Att kommunfullmäktige uppdrar åt berörd nämnd/berörda nämnder att framarbeta 
förslag kring hur en järnvägsvagn med servering/bar kan placeras vid Stortorget och 
ge förslag på driftformer av denna servering/bar. 

Motionen har remitterats till miljö- och stads byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 25 november, § 189, beslutat att 
godkänna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar med Kenny Hanssons 
tillägg och översänder det som nämndens yttrande över motion om järnvägsvagn 
med servering till kommunfullmäktige. 

Av förvaltningens svar framgår i huvudsak följande. Stortorget omfattas av 
detaljplan från 1958 och är avsedd som allmän plats -gata/ torg. Allmän plats i 
detaljplan innebär att det är ett område som är avsett för ett gemensamt behov. 
Stortorget är en uppskattad samlingspunkt för hässleholmarna och används som 
plats för handel med tillfälligt uppställda varustånd och matvagnar. Möjlighet att 
uppföra någon typ av cafe eller restaurangbyggnad permanent på Stortorget har 
diskuterats tidigare men det har ännu inte prövats formellt i ansökan om bygglov. 
Inför förvaltningens uppdrag med centrumutveckling föreslogs att Stortorget skulle 
ingå i gestaltningsarbetet för att dels se över torgets gestaltning, dels för att utreda 
om, och i så fall var, på torget det var lämpligt att uppföra en cafebyggnad. 
Uppdraget begränsades till Första Avenyn och Magasinsgatan så något färdigt 
gestaltningsförslag finns inte. 

För områden avsedda som allmän plats gäller att området inte mer än tillfälligtvis får 
upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte 
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stängas av för allmänheten. En tågvagn som stadigvarande placeras på Stortorget 
räknas, enligt plan- och bygglagen, som en byggnad. Någon rätt i detaljplan att 
under längre tid uppföra en byggnad för cafe eller bar på Stortorget finns inte med 
nuvarande detaljplan. Om man vill säkerställa rätten att uppföra en byggnad på 
torget bör placeringen av en sådan först utredas i en ändring av gällande detaljplan. I 
detaljplaneuppdraget bör då även ingå att utreda en lämplig utformning av en ny 
byggnad. När det gäller utformningen av nya byggnadsverk i centrala Hässleholm 
ska hänsyn tas både till den historiska kontexten och till den tid vi lever i idag. 
Stortorgets funktion som handelsplats är viktig att utveckla och förslaget att 
komplettera torghandeln med en ny byggnad kan övervägas som en tänkbar 
utvecklingsmöjlighet. Eventuell nybyggnation på Stortorget bör dock vara anpassad 
till den placering och funktion som den nya byggnaden ska ha. En tågvagn anknyter, 
precis som motionären skriver, till stadens roll som järnvägsknutpunkt. I första 
hand bör då en tänkbar placering vara i direkt anslutning till stations byggnaden och 
spårområdet för att hamna i sin rätta miljö. T ågvagnar har inte anpassats för en 
användning som en fristående serveringsbyggnad utan för spårbundna transporter, 
vilket medför en del praktiska problem. Att ställa en tågvagn på en plats som saknar 
upphöjd perrong medför problem ur tillgänglighetssynpunkt. Avsaknad av utrymme 
för personal, tillgänglig wc och avfallshantering medför troligtvis att tågvagnen även 
måste kompletteras med någon form av tillbyggnad. Det går visserligen att lösa men 
det medför att ytan som krävs för att göra, en relativt liten lokal lämplig för sitt 
ändamål, blir mer omfattande. - Med hänvisning till ovanstående föreslår miljö- och 
stads byggnadsnämnden att motionen ska avslås. 

Tekniska nämnden har den 26 november 2020, § 97, beslutat att "att anta tekniska 
förvaltningens förslag, i sin helhet, som sitt". I förslaget anförs att placeringen inte 
är förenlig med gällande detaljplan. 

Bedömning 

Mot bakgrund av vad som framgår av miljö- och stads byggnadsnämndens yttrande 
gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att motionen bör avslås . 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-03, § 20, kommunfullmäktige att motionen ska 
avslås . 

Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till 
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Motion om att avveckla ägandet i Kristianstad Airport 
Dnr: KLF 2020/676 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman och Arberesha Sabani, båda Miljöpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunen så fort som möjligt avvecklar 
sitt ägandeskap i Kristianstad Airport AB. 

Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning har yttrat sig i ärendet. 

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013, § 91, att ingå ett nytt konsortial
avtal med Kristianstads, Östra Göinge och Bromölla kommuner. I avtalet stadgas 
att varje kommun ska äga aktier i bolaget enligt en viss fördelning. 

I avtalets 11 § står vidare följande: 

"Detta avtal börjar gälla mellan parterna den 1 januari 2013 under förutsättning att 
respektive kommunfullmäktige godkänt avtalet vid den tidpunkten. I annat fall 
träder det i kraft när samtliga kommunfullmäktige fattat beslut. Avtalet gäller under 
en tid av åtta (8) år från det börjar gälla med en uppsägningstid om två år. Om 
avtalet ej sägs upp skriftligen inom angiven tid förlängs det automatiskt för 
ytterligare åttaårsperioder med motsvarande uppsägningstid." 

Eftersom avtalet inte är uppsagt så löper det på i ytterligare åtta år. Det innebär, 
såsom ekonomiavdelningen påpekar, att kommunen tidigast kan avveckla sitt 
ägandeskap i Kristianstad Airport AB per den 31 december 2028 med uppsägning 
två år innan. 

Kommunen kan alltså få ett avslut på avtalsförhållandet tidigast den 31 december 
2028. För detta krävs att avtalet sägs upp senast den 31 december 2026. Det finns 
alltså gott om tid att överväga lämpligheten av ett delägarskap, till exempel hur 
frågan med höghastighetsjärnväg utvecklas och framtiden för flygtrafiken. Att redan 
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vidta åtgärder för att säga upp avtalet framstår med det anförda i beaktande som 
förhastat. Det föreslås därför att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-03, § 21, kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Magnus Åkeborn (V) reserverar sig skriftlig reservation enligt följande: 

"Vänsterpartiet Hässleholm stödjer motionen och anser att Hässleholms kommun 
bör avveckla sin del i ägandet av Kristianstad AirPort så fort som möjligt. Dessa 
skattepengar ska gå till mer relevant och viktig kommunal verksamhet och inte till 
att hålla liv i en olönsam och miljöförstörande verksamhet." 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Dolores Öhman (MP) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Lena Wallentheim (S) anmäler jäv. Magnus Åkeborn (V) tjänstgör. 

Joachim Fors (S), Lena Svensson (C), Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD) 
och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) och Magnus Åkeborn (V) yrkar bifall till 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 bifalla motionen röstar nej ." 

8 ja-röster och 2 nej-röster lämnas. 3 avstår från att rösta. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L),Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), Henrik Backlund (S), Lena 
Svensson (C), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Björn Widmark (FV), Magnus Åkeborn (V). 
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Följande avstår: Paul Thurn (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
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Motion om att "införa Ängelholmsmodellen, Aktivitet 
Förebygger" 
Dnr: KLF 2019/267 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

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

1) Att införa Aktivitet FiJreryggersom ett projekt under ett år på enligt tjänstemännen 
lämpligt rektorsområde 

2) Att efter ett år utvärdera projektet i berörd nämnd för förslag till beslut om 
förlängt samt utökat projekt till övriga lämpliga rektorsområden. 

3) Att en skoldag för åk. 4 samt åk. 6 i berörda rektorsområden förlängs en timme i 
veckan för obligatorisk närvaro på A ktivitet Färerygger. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 27 februari 2020, § 23, dels beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad, dels att inom ramen 
för Samarbete tre förvaltningar utreda möjligheten att genomföra föreslaget 
pilotprojekt enligt motionärernas intentioner. Av sammanträdesprotokollet framgår 
bland annat att ledningsgruppen för Samarbetet tre förvaltningar har uppmärksam
mat Aktivitet förebygger, och processledaren har deltagit i en spridningskonferens. 

Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har inkommit med yttranden. 

Bedömning 

Barn- och utbildningsnämnden har redan beslutat att inom ramen för Samarbete tre 
förvaltningar utreda möjligheten att genomföra föreslaget pilotprojekt enligt 
motionärernas intentioner. På så sätt bedömer kommunledningsförvaltningen att 
motionen kan anses besvarad. 

Kommunfullmäktige 
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Det antecknas att enligt kommunens intranät är Samarbete tre förvaltningar ett 
samarbete mellan barn- och skolförvaltningen, socialförvaltningen och omsorgsför
valtningen som finns till för att alla barn och unga i Hässleholm ska ges en 
möjlighet till en bra start i livet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-03, § 22, kommunfullmäktige besluta att 
motionen ska anses besvarad. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
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