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

Ulrika Widmark Barnekow Närvarande digitalt via Teams: Henrik Backlund, Sven
Inge Persson, Ann-Kristine Johnsson, Marie Hult, Karin Nilsson, Sverre 
Albinsson, Ken Breisch, Pierre Bäckman. 

Närvarande digitalt via Teams: Helena Malje, Jonas Andersson, Meta Jarl, Anders 
Wallentheim, Marianne Nilsson, Leif Nilsson, Lars Olsson, Gustaf Karlström, '=H:tta 
Talmid, Stefan Svensson, Erika Heil-Utbult, Ingv:ar B~rgman, Hans-Göran 
Hansson, Agnetha Karlsson, Erik Åberg Linnet, Axel Heinonen, Paul Thurn, 
Lennart Nilsson, Kenneth Englund11'~ofY',.. tJ:~tY\.. 11ob~ \J~~~fj)c__t.AL rp~t1. 
Kommunjurist Magnus Gjerstad, kommunsekreterare Louise Davidsson. ,IJ,(o..YeJ...se... 

!LO:U -OY--0'& A ,-) 
Patrik Jöns son och Irene Nilsson 
Christer Caesar och Kristina Lind 

Kl.14.30 tisdagen den 6 april 2021, Stadshuset 

§§ 58 - 87 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 
Patrik Jönsson (SD) '&?ristercaesar (KD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Vinslöv § 58 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Tina § 59 
Talmid (FV) 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden - Fredrik § 60 
Jönsson (SD) 

Avsägelse av uppdrag som vice överförmyndare - Annika Sandberg § 61 
(V) 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - John § 62 
Bruun (L) 

Val av huvudmän Sparbanksstiftelsen Farstorp § 63 

Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Vinslöv § 64 

Val av huvudmän till Röke Sparbanksstiftelse § 65 

Val av huvudmän i Snapphanebygdens sparbank § 66 

Anmälningsärenden § 67 

Inlämnade motioner § 68 

Redovisning av uppdrag kring samordnad mältidsorganisation § 69 

Förvärv av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 § 70 

Motion om fossilfria kapitalplaceringar § 71 

Motion om att utlysa klimatnödläge för Hässleholm § 72 

Motion om central bemanningsenhet för alla kommunala § 73 
verksamheter 

Motion till minne av Magnarpskolonin § 74 

Motion rörande utträde ur Ett jämställt Skåne § 75 

Motion - Öppna upp Första Avenyen för biltrafik igen § 76 

Motion om att inrätta en fritidsbank § 77 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ l~c{ 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Motion om Ahusfältet § 78 

Motion om "lntegrationsplikt" § 79 

Motion om "tvålärarsystem" § 80 

Motion om järnvägsvagn med servering § 81 

Motion om att avveckla ägandet i Kristianstad Airport § 82 

Motion om att" införa Ängelholmsmodellen, Aktivitet Förebygger" § 83 

Motion om ombyggnationen av Järnvägsgatan i Hässleholm § 84 

Motion om omgestaltning av Järnvägsgatan § 85 

Motion gällande införande av etableringslån i Hässleholms kommun § 86 

Motion om lokal för en sammanhållen inomhusträning § 87 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 58 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige vägrar att ställa föreslaget namn under proposition. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) vidhåller nomineringen av Ulrika Widmark Barnekow (FV). 

Omröstning 

Ordförande konstaterar att Ulrika Widmark Barnekow inte är valbar och att 
nomineringen därför inte kan ställas under proposition. Ordförande frågar 
kommunfullmäktige om detta förslag kan godkännas och finner det godkänt. 

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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 59 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
Dnr: KLF 2021/250 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. Ny sammanräkning begärs hos 
Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Tina Talmid (FV) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. Hon har efter avsägelsens inlämnande utsetts till ledamot i 
kommunfullmäktige. Avsägelsen av uppdraget i kommunfullmäktige ska beviljas 
och ny sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen. 

Sänt till 
Tina Talmid 
Troman 
Personalavdelningen 
Länsstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska 
nämnden 
Dnr: KLF 2021/243 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Torgny Holmberg (SD) utses till ersättare i tekniska nämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Fredrik Jönsson (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
Avsägelsen ska beviljas och ny ersättare utses. 

Sverigedemokraterna nominerar Torgny Holmberg som ny ersättare. 

Sänt till 
Tekniska nämnden 
Troman 
Personalavdelningen 
Fredrik Jönsson 
Torgny Holmberg 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Avsägelse av uppdrag som ersättare till 
överförmyndare 
Dnr: KLF 2021/255 

Beslut 

Vid justeringen beslutas att ärendet utgår för att tas om vid nästa 
kommunfullmäktigesammanträde. 

Beskrivning av ärendet 

Annika Sandberg (V) (felaktigt efternamn i beslutsunderlaget) avsäger sig uppdraget 
som ersättare till överförmyndare från och med den 28 april 2021 på grund av flytt 
från kommunen. Avsägelsen ska beviljas och ny ersättare till överförmyndare utses. 
Hon har även lämnat in avsägelse av uppdrag som nämndeman men denna ska först 
behandlas av Tingsrätten innan kommunfullmäktige kan utse ny nämndeman. 

Ingen nominering har inkommit. 

Sänt till: 
Annika Sandberg 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 
Dnr: KLF 2021/261 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. Ny sammanräkning begärs hos 
Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

John Bruun (L) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
Avsägelsen ska beviljas och ny sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen. 

Sänt till: 
John Bruun 
Läns styr els en 
Troman 
Personalavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Val av huvudmän Sparbanksstiftelsen Farstorp 
Dnr: KLF 2021/192 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande huvudmän till Sparbanksstiftelsen 
Farstorp för perioden omedelbart efter årsstämman 2021 till och med årsstämman 
2025. 

Lina Bengtsson (M) 
Jörgen Nilsson (M) 
Jerry Andersson (SD) 
Nils Lundström (SD) 
Gustav Persson (C) 
Jens Pettersson (C) 
Gunilla Nilsson (S) 

Valet av ytterligare två huvudmän, varav en för S, V, MP och C och en för FV, 
bordläggs. 

Yrkande 

Anders Edwall (C) och Ernst Herslow (FV) föreslår bordläggning av vardera en 
plats. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner dem bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Sparbanksstiftelsen Farstorp har inkommit med anmodan om att kommunen utser 
nya huvudmän i stiftelsen då mandattiden för de av Hässleholms kommun valda 
huvudmän går ut vid årsstämman 2021. Kommunen ska utse nio huvudmän i 
stiftelsen för perioden till och med årsstämman 2025. 

Socialdemokraterna har efter valberedningen meddelat att de nominerar Gunilla 
Nilsson (S). 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Valberedningen föreslår 2021-03-23, § 1, kommunfullmäktige att utse följande 
huvudmän till Sparbanksstiftelsen Farstorp från och med årsstämman 2021 till och 
med årsstämman 2025. 

Lina Bengtsson (M) 
Jörgen Nilsson (M) 
Jerry Andersson (SD) 
Nils Lundström (SD) 
Gustav Persson (C) 
Jens Pettersson (C) 

Valet av ytterligare tre huvudmän återstår, varav två för S, V, MP och C och en för 
FV. 

Hanna Nilsson (SD) nominerar Jerry Andersson (SD) och Nils Lundström (SD). 

Ann-Kristine Johnsson (C) nominerar Gustav Persson (C) och Jens Pettersson (C). 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner dem bifallna. 

Sänt till: 
Sparbanksstiftelsen Farstorp 
De valda 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
Dnr: KLF 2021/172 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande huvudmän till Sparbanksstiftelsen 
Vinslöv för perioden omedelbart efter årsstämman 2021 till och med årsstämman 
2025. 

Tina Jens en (M) 
Alf Jönsson (KD) 
Ulf Sjöström (L) 
Lars-Inge Thell (SD) 
Tony Knutsson (SD) 
Cecilia Tönning (SD) 
Anders Jönsson (S) 
Lars Nyström (S) 
Johan Lindman (S) 
Marcus F rennemark (V) 

Valet av ytterligare två huvudmän, varav en för S, V, MP och C och en för FV 
bordläggs. 

Yrkande 

Anders Edwall (C) föreslår bordläggning av en plats. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner dem bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Sparbanksstiftelsen Vinslöv har inkommit med anmodan om att kommunen utser 
nya huvudmän i stiftelsen då mandattiden för de av Hässleholms kommun valda 
huvudmän går ut vid årsstämman 2021. Kommunen ska utse 12 huvudmän i 
stiftelsen för perioden till och med årsstämman 2025. 

Socialdemokraterna har under hand meddelat att de nominerar Anders Jönsson (S), 
Lars Nyström (S) och Johan Lindman (S). Vänsterpartiet nominerar Marcus 
Frennemark (V). 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Valberedningen föreslår 2021-03-23, § 2, kommunfullmäktige att utse följande 
huvudmän till Sparbanksstiftelsen Vinslöv från och med årsstämman 2021 till och 
med årsstämman 2025. 

Tina Jens en (M) 
Alf Jönsson (KD) 
Ulf Sjöström (L) 
Lars-Inge Thell (SD) 
Tony Knutsson (SD) 
Cecilia Tönning (SD) 

Valet av ytterligare sex huvudmän återstår, varav fem för S, V, MP och C och en 
för FV. 

Hanna Nilsson (SD) föreslår omval av Lars-Inge Thell (SD) samt nominerar Tony 
Knutsson (SD) och Cecilia Tönning (SD). 

Gunnel Gustavsson (KD) föreslår omval av Alf Jönsson (KD). 

Mikael Koenen (L) föreslår omval av Ulf Sjöström (L). 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner dem bifallna. 

Sänt till: 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
De valda 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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H .. sslehol1ms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Val av huvudmän till Röke Sparbanksstiftelse 
Dnr: KLF 2021/202 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande huvudmän till Sparbanksstiftelsen 
Röke för perioden omedelbart efter årsstämman 2021 till och med årsstämman 
2025. 

Mats Erlingsson (M) 
Bengt Kristiansson (KD) 
Hanna Nilsson (SD) 
Ulf Berggren (SD) 
Lena Svensson (C) 
Jan Tomström (S) 
Ulf Tomström (S) 
Gunilla Andersson (S) 
Jonas Klein (FV) 

Yrkande 

Anders Edwall (C) återtar nomineringen av Jonas Nilsson (C). 

Ernst Herslow (FV) nominerar Jonas Klein (FV). 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om samtliga de föreslagna namnen kan väljas 
och finner dem valda. 

Beskrivning av ärendet 

Sparbanksstiftelsen Röke har inkommit med anmodan om att kommunen utser nya 
huvudmän i stiftelsen då mandatperioden för de av Hässleholms kommun valda 
huvudmän går ut vid årsstämman 2021. Kommunen ska utse nio huvudmän i 
stiftelsen för perioden till och med årsstämman 2025. 

Socialdemokraterna har under hand nominerat Jan Tomström (S), Ulf Tomström 
(S) och Gunilla Andersson (S). 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Valberedningen föreslår 2021-03-23, § 3, kommunfullmäktige att utse följande 
huvudmän till Sparbanksstiftelsen Röke från och med årsstämman 2021 till och 
med årsstämman 2025. 

Mats Erlingsson (M) 
Bengt Kristiansson (KD) 
Hanna Nilsson (SD) 
Ulf Berggren (SD) 
Lena Svensson (C) 
Jonas Nilsson (C) 

Valet av ytterligare tre huvudmän återstår, varav två för S, V, MP och C och en för 
FV. 

Hanna Nilsson (SD) nominerar Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD). 

Ann-Kristine Johansson (C) föreslår omval av Lena Svensson (C) och Jonas 
Nilsson (C). 

Gunnel Gustavsson (KD) föreslår omval av Bengt Kristiansson (KD). 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner dem bifallna. 

Sänt till: 
Sparbanksstiftelsen Röke 
De valda 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Val av huvudmän i Snapphanebygdens sparbank 
Dnr: KLF 2021/199 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Tobias Vemmenby (L) utses till huvudman i Snapphanebygdens Sparbank 
för perioden omedelbart efter årsstämman 2021 till och med årsstämman 
2023. 

2. Kjell-Åke Lundin (FV) utses till huvudman i Snapphanebygdens Sparbank 
för perioden till och med årsstämman 2023. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.37 och 18.39. 

Yrkande 

Ernst Herslow (FV) nominerar Kjell-Åke Lundin (FV) . 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner dem bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Snapphanebygdens Sparbank har inkommit med en anmodan om att Hässleholms 
kommun snarast utser två nya huvudmän i Sparbanken, den ena en representant 
som ersätter den person som togs fram som förslag från Folkets väl. Den andra en 
ersättare för Linda Lindbeck (L) som kommer att avgå vid årsstämman då hon fyller 
70 år i år. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen föreslår 2021-03-23, § 4, kommunfullmäktige att utse följande 
Tobias Vemmenby (L) till huvudman i Snapphanebygdens Sparbank från och med 
årsstämman 2021 till och med årsstämman 2023. 

Valet av en huvudman bordläggs. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Mikael Koenen (L) nominerar Tobias Vemmenby (L) i valet efter Linda Lindbeck 
(L). 

Ordförande ställer förslaget under proposition och finner det bifallet. 

Sänt till: 
Snapphanebygdens Sparbank 
De valda 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 67 

Anmälningsärenden 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2021/146-1 
Kommunledningsförvaltningen - Socialnämndens rapport över ej verkställda 
beslut per 2020-12-31. 

KLF 2021/153-1 
Kommunledningsförvaltningen - Omsorgsnämndens rapport över ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS per kvartal 4 2021-01-01 

KLF 2021/196-1 
Kommunledningsförvaltningen - Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 

KLF 2021/234-1 
Kommunledningsförvaltningen - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
- Tobias Vemmenby (L) 

KLF 2021/235-1 
Kommunledningsförvaltningen - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
- Patrik Persson (SD) 

KLF 2021/236-1 
Kommunledningsförvaltningen - Ny ledamot/ ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige - Tina Talmid (FV)/Thom Nilsson (FV) 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
ko,nmun 

Kommunfullmäktige 

§ 68 

Inlämnade motioner 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Kommunfullmäktige överlämnar nedanstående motioner till 
kommunledningsförvaltningen för handläggning: 

KLF 2021/251-1 
Arberesha Sabani (MP) har lämnat in en motion om gratis mensskydd i kommunens 
skolor. 

KLF 2021/258-1 
Hanna Nilsson (SD) har lämnat in en motion om att stoppa avvecklingen av 
Midgårds förskola. 

Yrkande 
Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 69 

Redovisning av uppdrag kring samordnad 
måltidsorganisation 
Dnr: KLK 2019/283 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. En samordnad måltidsorganisation inrättas inom tekniska nämndens 
ansvarsområde från 1 januari 2022, enligt beskrivning i genomförd 
utredning. 

2. För samordningen av det fortsatta arbetet med att sammanföra nuvarande 
måltidsverksamheter inrättas en tjänst som projektledare under perioden 
2021-04-06 - 2021-12-31. 

3. Budgetmedel på 650 000 kronor år 2021 för tjänst som projektledare tillförs 
tekniska nämnden. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda medel 2021. 

4. En styrgrupp bestående av förvaltningscheferna för omsorgs-, barn- och 
utbildnings- och tekniska förvaltningen samt ekonomichefen leder det 
fortsatta genomförandearbetet. En arbetsgrupp bestående av sakkunniga 
inom de berörda förvaltningarna ska bistå styrgruppen och projektledaren 
med sakkunskap under genomförandefasen. Presidierna i kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt tekniska nämnden 
utgör referensgrupp i det fortsatta arbetet. Referensgruppen kommer att 
finnas kvar efter genomförandedatum och upphör efter överenskommelse i 
referensgruppen. 

5. Styrgruppen ges ett fortsatt uppdrag att ta fram förslag på principer kring 
ekonomisk fördelning och ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 
31 augusti 2021. Utredningen ska tydliggöra vilken finansieringsmodell som 
ska användas vid inrättandet av den samordnade måltidsorganisationen och 
vad det innebär för eventuell budgetomfördelning mellan berörda nämnder 
från och med år 2022. 

6. Budgetmedel för den utökade kostnaden i tabell 2 i bilaga 1 på 3 176 000 
kronor år 2022 som minskas med 2 593 000 kronor år 2023 ska arbetas in i 
Strategisk plan med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 i enlighet med 
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den fortsatta utredningen enligt punkt S ovan. Även övriga 
budgetomfördelningar som framkommer ska arbetas in. 

7. Investeringsmedel avseende kommunens investeringar på totalt 135,4 mnkr 
enligt arbetsgruppens rapport, bilaga 1 (sid 18) arbetas in i Strategisk plan 
med budget för åren 2022-2027. Investeringarna ska vara anslagstyp 1. 

Yrkande 

Lars J ohnsson (M), John Bruun (L), Joachim Fors (S) och Anders Edwall (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån uppdrag från Kommunstyrelsen genom beslut 2019-05-22 om att ta fram 2-
3 alternativ för en mer kvalitativ och kostnadseffektiv kost- och måltidsproduktion 
jämfört med nuvarande kostorganisation, och ett förnyat uppdrag med en tydligare 
inriktning 2019-11-22 om att ta fram förslag med avsikt att 2021-01-01 inrätta en 
samordnad måltidsorganisation för Hässleholms kommun i egen regi, lämnar den 
styrgrupp som haft i uppdrag att ta fram förslaget härmed ett förslag till 
genomförande. 

Föreslagets genomförandedatum har skjutits fram till 2022-01-01, i huvudsak 
beroende på att utredningsuppdraget pausades under den första fasen av 
coronapandemin. 

Förslaget innebär att en samordnad måltidsorganisation inrättas i tekniska 
förvaltningen, med en ledningsorganisation som finns beskriven i den genomförda 
utredningen. 

En samordnad måltidsorganisation i egen regi bedöms möjliggöra optimering och 
enhetlighet av lokaler, maskinpark, ekonomi och investeringar, målstyrning, 
medarbetares kompetens och arbetsmiljö, personalförsörjning, livsmedelshantering, 
kvalitet och omvärldsbevakning samt skapa förutsättningar att öka följsamheten till 
den av kommunfullmäktige beslutade måltidspolicyn. Vidare möjliggör en 
samordning för de förvaltningar som idag har ansvar för måltider att fokusera på 
sina kärnverksamheter. 

Initialt kommer kostnaden för den nya organisationen att öka, genom inrättandet av 
en ny ledningsorganisation. Redan från år 3, dvs 2024 om genomförandet sker 
enligt förslag, kommer kostnaderna att vara neutraliserade, för att sedan minska 
åren därefter. Förutsättningen för detta är genomförandet av den investeringsplan 
som föreslås i utredningen, som möjliggör omställning av en del kök så att antalet 
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anställda kan reduceras. Personalminskningar kommer att kunna genomföras utan 
uppsägningar. 

Den investeringsplan som föreslås innebär att kök ställs om först då de är i behov 
av omfattande underhåll eller ombyggnation, och att minst ett tillagningskök ska 
finnas kvar i respektive kransort. Flera tillagningskök kommer att finnas i 
centralorten. 

Utredningen har samordnats med pågående arbete för att ta fram en plan för hur 
måltidsförsörjning ska ske i krissituationer, genom att utrusta ett antal kök för 
ändamålet. Även detta uppdrag kräver att investeringar görs i ett antal kök. 

Ett fortsatt arbete med inrättande av en ny måltidsorganisation måste ske efter ett 
beslut i kommunfullmäktige. För att samordna detta arbete föreslås inrättandet av 
en projektledartjänst under perioden 2021-04-06-12-30, placerad i tekniska 
förvaltningen. Det fortsatta arbetet föreslås ledas av en styrgrupp bestående av 
förvaltningscheferna för omsorgs-, barn- och utbildnings- och tekniska 
förvaltningen samt ekonomichefen. En arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom 
de berörda förvaltningarna ska bistå styrgruppen och projektledaren med 
sakkunskap under genomförandefasen. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

En samordnad måltidsorganisation i egen regi möjliggör optimering och enhetlighet 
av lokaler, maskinpark, ekonomi och investeringar, målstyrning, medarbetares 
kompetens och arbetsmiljö, personalförsörjning, livsmedelshantering, kvalitet och 
omvärlds bevakning samt ger förutsättningar att öka följsamheten till den av 
kommunfullmäktige beslutade måltidspolicyn. Detta skapar sammantaget 
förutsättningar för att kommunens måltidsverksamhet ska producera och leverera 
måltider med hög kvalite med god resurshushållning. 

Miljökonsekvenser 

En samordnad måltidsorganisation bedöms sammantaget främja god 
resurshushållning, samt hantering av livsmedel och avfall med hög kvalite. 
Transporter av lagade måltider kan öka, medan leverantörernas transporter kommer 
att minska, när antalet tillagningskök på sikt blir färre. 

Ekonomiska konsekvenser 

Långsiktigt bedöms de ekonomiska konsekvenserna blir positiva, om utredningens 
förslag och intentioner genomförs. Den stora potentialen ligger i att investeringar 
kan genomföras strategiskt, i de kök där investeringarna medför lägst kostnader och 
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ger störst möjligheter till effektiviseringar. Bedömningen av möjliga 
kostnadsminskningar för personal görs försiktigt, men en reducering på sikt 
kommer att ske av dessa driftskostnader. 

Initialt kommer en ny måltidsorganisation att behöva tillföras vissa resurser, då en 
ny organisation för ledning och verksamhetsstöd måste skapas. 

Ekonomiska konsekvenser framgår för övrigt i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 

Under 2021 behöver medel under perioden 04-06-12-30 tillföras för inrättande av 
en tjänst för att samordna arbetet med genomförande av en samordnad 
måltidsorganisation. Medel för att genomföra den föreslagna investeringsplanen, 
135,4 mnkr, föreslås inarbetas i budget för åren 2022-2027. Investeringarna ska vara 
av anslagstyp 1. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-03, § 31, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. En samordnad måltidsorganisation inrättas inom tekniska nämndens 
ansvarsområde från 1 januari 2022, enligt beskrivning i genomförd 
utredning. 

2. För samordningen av det fortsatta arbetet med att sammanföra nuvarande 
måltidsverksamheter inrättas en tjänst som projektledare under perioden 
2021-04-06 - 2021-12-31. 

3. Budgetmedel på 650 000 kronor år 2021 för tjänst som projektledare tillförs 
tekniska nämnden. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda medel 2021. 

4. En styrgrupp bestående av förvaltningscheferna för omsorgs-, barn- och 
utbildnings- och tekniska förvaltningen samt ekonomichefen leder det 
fortsatta genomförandearbetet. En arbetsgrupp bestående av sakkunniga 
inom de berörda förvaltningarna ska bistå styrgruppen och projektledaren 
med sakkunskap under genomförandefasen. Presidierna i kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt tekniska nämnden 
utgör referensgrupp i det fortsatta arbetet. Referensgruppen kommer att 
finnas kvar efter genomförandedatum och upphör efter överenskommelse i 
referensgruppen. 

5. Styrgruppen ges ett fortsatt uppdrag att ta fram förslag på principer kring 
ekonomisk fördelning och ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 
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31 augusti 2021. Utredningen ska tydliggöra vilken finansieringsmodell som 
ska användas vid inrättandet av den samordnade måltidsorganisationen och 
vad det innebär för eventuell budgetomfördelning mellan berörda nämnder 
från och med år 2022. 

6. Budgetmedel för den utökade kostnaden i tabell 2 i bilaga 1 på 3 176 tkr år 
2022 som minskas med 2 593 tkr år 2023 ska arbetas in i Strategisk plan 
med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 i enlighet med den fortsatta 
utredningen enligt punkt 5 ovan. Även övriga budgetomfördelningar som 
framkommer ska arbetas in. 

7. Investeringsmedel avseende kommunens investeringar på totalt 135,4 mnkr 
enligt arbetsgruppens rapport, bilaga 1 ( sid 18) arbetas in i Strategisk plan 
med budget för åren 2022-2027. Investeringarna ska vara anslagstyp 1. 

Lena Svensson (C) och Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 70 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Hässleholms kommun förvärvar fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 
för 29 500 000 kronor enligt föreliggande köpeavtal. 

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

3. Köpet på 29 500 000 kronor samt förvärvs- och förrättningskostnader på 
800 000 kronor, det vill säga totalt 30 400 000 kronor, finansieras genom 
ökad upplåning. Beloppet tillförs tekniska nämndens investeringsbudget för 
år 2021. 

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

5. Kommunstyrelsen får under år 2021 låna ytterligare 30 400 000 kronor. Den 
nya totala upplåningsramen för år 2021 uppgår då till 348 000 000 kronor. 

Reservationer 

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

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Centerpartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD), Hanna Nilsson (SD), Johan Peltonen (SD), Susanne Lottsfeldt 
(SD), Benny Petersson (S), Sven Lundh (SD), Lena Wallentheim (S), Magnus 
Åkeborn (V),Jerry Andersson (SD) och Lars Klees (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Lars Johnsson (M), Erik Berg (M), Stefan Larsson (M), Torsten Nilsson (M), Kenny 
Hansson (M), Robin Gustavsson (Iill), Agneta Olsson Enochsson (L), Ernst 
Herslow (FV) och Dolores Öhman (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag 
och bifall till förvaltningens förslag att inte förvärva fastigheten. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19.48 och 20.02. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

33 ja-röster och 23 nej-röster lämnas. S avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

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

Hanna Nilsson {SD) Ja Kenny Hansson {M) Nej 

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

Ulf Berggren (SD) Ja Robin Gustavsson (KD) Nej 

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

Sven Lundh {SD) Ja Dolores Öhman {MP) Nej 

Lena Nilsson (S) Ja Karin Axelsson (M) Nej 

Magnus Åkeborn {V) Ja Christer Caesar (KD) Nej 

Jerry Andersson (SD) Ja Kristina Lind {M) Nej 

Christer Welinder (S) Ja Erik Berg {M) Nej 

Johan Peltonen {SD) Ja John Bruun {L) Nej 

Irene Nilsson (S) Ja Douglas Roth {M) Nej 

Johan Lindman {S) Ja Ernst Herslow {FV) Nej 

Mats Andersson (SD) Ja Gunnel Gustavsson {KD) Nej 

Camilla Lindoff (S) Ja Torsten Nilsson (M) Nej 

Johanna Hörgerud (SD) Ja Arberesha Sabani {MP) Nej 

Benny Petersson (S) Ja Lina Bengtsson {M) Nej 

Susanne Lottsfeldt {SD) Ja Agneta Olsson Enochsson (L) Nej 

Monica Ero (S) Ja Allan Ljungqvist {FV) Nej 
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Lars Klees (SO) 

Andreas Dahlberg (S) 

Jonny Dolkow (SO) 

Connie Asterman (S) 

Ola Lindahl (S) 

Gunnel Bruhn (SO) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Ingrid Nyman (S) 

Karina Olsson (SD) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

33 
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Maria Tennevi (KD) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Marie Hult (L) 

Karin Nilsson (M) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Johan Hammarqvist (C) 

Lena Svensson (C) 

Anders Edwall (C) 

Arne J Persson (C) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Totalt 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

23 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

5 

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

Tekniska nämnden fattade den 25 juni 2020 följande beslut. 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna köpeavtalet med tillhörande bilagor samt: 
- Föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
fullmäktige att besluta att godkänna köpeavtalet med tillhörande bilagor - Att ge 
ordförande i tekniska nämnden i uppdrag att underteckna köpeavtalet. 

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

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020 föreslagit 
att kommunen inte förvärvar aktuell fastighet i enlighet med upprättat avtal. 

Vid sammanträde den 19 oktober 2020, § 132, beslutade kommunfullmäktige att på 
begäran av en minoritet återremittera ärendet 
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- för inhämtande av yttrande från miljö- och stadsbyggnadsnämnden om placering 
av ungdomens hus på fastigheten samt om den idag befintliga verksamheten i 
fastigheten är i överensstämmelse med gällande plan; 
- för inhämtande av yttrande från tekniska nämnden avseende kostnad för de 

underhållsåtgärder som är markerade med rött och gult i den till ärendet fogade 
statusbedömningen samt för utredning om någon av byggnaderna är angripna av 
mögel och 
- för utredning från kommunledningsförvaltningen om lagligheten av det upplägg 
som nu ligger på kommunfullmäktiges bord. 

Det antecknas vidare följande. I punkt 12 a i köpeavtalet stadgas bland annat att 
respektive parts skyldighet att fullfölja avtalet är villkorad av att avtalet godkänns 
genom beslut av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun och att det beslutet 
vinner laga kraft. I punkt 12 b stadgas vidare att för det fall att villkoret i punkt 12 a 
inte uppfylls senast den 31 december 2020 ('Villkorsdagen") ska avtalet upphöra att 
gälla och samtliga eventuella prestationer som utväxlats enligt avtalet ska gå åter. 
Nämnda datum har ändrats till den 31 december 2021. 

Miljö- och stads byggnadsnämndens har den 25 november, § 190, beslutat godkänna 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar och överlämna det som miljö
och stadsbyggnadsnämndens yttrande över remissen. Av förvaltningens förslag till 
remissvar framgår följande. Idag används aktuell fastighet för kontor och lagerverk
samhet. Gällande detaljplan tillåter användningen småindustri och all annan 
användning, inklusive pågående kontorsverksamhet, är således planstridig. Delar av 
fastigheten är belagda med byggnadsförbud (prickmark) vilket medför att några 
redan uppförda byggnader också strider mot gällande detaljplan. Om fastigheten ska 
användas för annat än småindustri kommer det bli svårt att lagligen möjliggöra det. 
Även befintliga kontorsverksamheter kommer ha svårigheter att utvecklas om 
behov av utbyggnad uppstår. För att kunna möjliggöra ett ungdomens hus behöver 
en ny detaljplan antas med markanvändningen C för centrumverksamhet och 
samlingslokal. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är dock tveksam till om 
placeringen är lämplig med hänsyn till närheten till spårområdet där farligt gods 
transporteras. En samlingslokal som är avsedd att kunna hysa en större grupp 
människor bör lokaliseras på säkert avstånd från farligt godstransporter. Kvarteret 
Brännmästaren 7 ligger inom ett utredningsområde för framtida nya stambanor 
vilket medför en osäkerhet i tid när en ny detaljplan kan vara färdig. Trafikverket 
planerar ta beslut om nya stambanor och spårdragningar i juni månad år 2022. Vid 
dialog med Trafikverket har handläggare framfört att inga detaljplaner kommer att 
godkännas av myndigheten inom utredningsområdet före år 2022. Om miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett planförslag för 
kvarteret Brännmästaren 7 kommer det att krävas utredningar vad gäller mark-

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

28 (84) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

föroreningar, risker med farligt gods och buller från järnvägen. Detta sammantaget 
ger en tidplan för en ny detaljplan om ca två år efter Trafikverkets beslut angående 
nya stambanor, om inget oförutsett inträffar under planprocessen. 

Den 17 december 2020, § 105, beslutade fattade tekniska nämnden följande. 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna Tekniska förvaltningens remissyttrande 
och överlämna det som Tekniska nämndens remissyttrande i ärendet. 

2. Tekniska nämnden beslutar att godkänna den ändrade köpehandlingen och att 
genomföra förvärvet av Hässleholm Brännmästaren 7. 

Av förvaltningens yttrande framgår bland annat följande. 
Tekniska förvaltningen har låtit genomföra en kemisk luftanalys för att undersöka 
förekomst av mikrobiella och/ eller kemiska skador i fastigheten. Totalt togs fem 
olika prover som placerades ut på fyra olika platser i två olika byggnader. Fyra 
prover togs i den före detta postterminalen och ett prov togs i den "gula villan". 
Resultatet av analysen visar på att det inte finns indikationer på att fukt har orsakat 
mikrobiella och/ eller kemiska skador i byggnaderna. I ett prov (som placerads vid 
korridor/ omklädningsrum i den före detta postterminalen) uppvisades en något 
högre halt än förväntat av 1-butanol. Detta ämne används som lösningsmedel i 
vattenbaserade färger och limmet, men kan även bildas då golvlimmet utsätts för 
alkalisk fukt. Bedömningen av resultatet är att det inte förekommer indikationer på 
mögel i anslutning till de analyserade platserna och att byggnaderna därmed inte är 
angripna av mögel. 

En uppskattning avseende kostnaden för de underhållsåtgärder som är markerade 
med rött och gult i den till ärendet fogade statusbedömningen har gjorts. Totalt 
uppskattas den till ca 8 500 000 kr för de åtgärder som varit möjliga att uppskatta. 
Uppskattningen innehåller osäkerheter och därmed inkluderas en osäkerhetsfaktor 
om 15%. Med beaktning till osäkerhetsfaktorn uppskattas kostnaden till 7 225 000 -
9 775 000 kr för underhållsåtgärderna. Den uppskattade kostnaden ska ses som den 
kostnad som uppkommer för att höja statusen till den nivå som Hässleholms kom
mun önskar som eventuell ägare av fastigheten. Detta innebär inte att fastigheten 
inte går att använda och förvalta i det skick den förvärvas i. Man bör dock beakta att 
ett eventuellt ytterligare investerings behov i fastigheten är avhängigt av framtida 
användningsområde. 

Resultatet av den mikrobiella analysen och den uppskattade kostnaden medför inte 
en förändrad inställning från tekniska förvaltningen avseende förvärvet. Tekniska 
förvaltningen föreslår att förvärvet inte ska genomföras. 

Kommunfullmäktige 
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Kommunledningsförvaltningen har gjort en utredning om lagligheten av det 
upplägg som låg på kommunfullmäktiges bord den 19 oktober 2020. Bedömning är 
följande. Det föreligger en stor risk att ett beslut att förvärva fastigheten för den 
föreslagna köpeskillingen efter överklagande av domstol skulle förklaras strida mot 
2 kap 1 § kommunallagen och upphävas. En omständighet som särskilt talar för 
detta är det förhållandet att kommunen själv har låtit två olika värderingsinstitut 
värdera fastigheten och dessa värderingar visat på ett värde som väsentligt understi
ger köpeskillingen. Kommunen är alltså medveten om att experter på området anser 
köpeskillingen vara för hög och någon utredning som visar att den bedömningen 
skulle vara felaktig eller osannolik har inte presenterats. 

Bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har tidigare gjort bedömningen att kommunen inte 
bör förvärva ifrågavarande fastighet i enlighet med upprättat avtal. Vad som 
framkommit av den av återremissen föranledda kompletterande utredningen 
medför inte att kommunledningsförvaltningen nu gör en annan bedömning. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-03, § 33, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Hässleholms kommun förvärvar fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 
för 29 500 000 kronor enligt föreliggande köpeavtal. 

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

3. Köpet på 29 500 000 kronor samt förvärvs- och förrättningskostnader på 
800 000 kronor, det vill säga totalt 30 400 000 kronor finansieras genom 
ökad upplåning. Beloppet tillförs tekniska nämndens investeringsbudget för 
år 2021. 

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

5. Kommunstyrelsen får under år 2021 låna ytterligare 30 400 000 kronor. 
Den nya totala upplåningsramen för år 2021 uppgår då till 348 000 000 
kronor. 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson 
Enochsson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Kommunfullmäktige 
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Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt bilaga. 

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

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Miljöpartiet motsätter sig köpet av Brännmästaren. Kommunen behöver inte 
lokalerna. Det finns ingen anledning till att köpa i dagsläget. Dessutom är området 
enligt detaljplanen avsett för industri och inte föränderlig med kommunal 
verksamhet eller kontor. 

Priset på 30 miljoner är mycket över marknadspriset. Dessutom är fastigheten 
förenad med höga kostnader för underhåll och renovering. 

Partiet var emot köpet redan vid förra hantering och är ännu mer övertygad nu, 
efter ytterligare utredningar. Köpet är onödigt och innebär en oansvarig användning 
av skattebetalarnas pengar. Vi tar avstånd från köpet." 

Ulf Berggren (SD) och Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD) och Björn Widmark (FV) och Agneta 
Olsson Enochsson (L) yrkar avslag på ärendet 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet ska avslås. 

Votering begärs. 

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

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

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

Följande röstar nej: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Björn Widmark (FV), Lars Johnsson (M). 

Följande avstår: Lena Svensson (C) 

Kommunfullmäktige 
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Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
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Motion om fossilfria kapitalplaceringar 
Dnr: KLF 2020/88 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas och Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Ernst Herslow (FV), Hanna Nilsson (SD) och Johan Peltonen (SD) yrkar avslag på 
motionen. 

Camilla Lindoff (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

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. 

Kommunfullmäktige 
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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, elkrafts bolag 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 stads byggnadsnämnden och 
kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning. 

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

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020, § 45, att anta det reviderade 

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

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

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

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

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

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

Ärendets tidigare behandling 

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

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot 
beslutet. 

Yrkande 

Dolores Öhman (MP), Magnus Åkeborn (V), Camilla Lindoff (S) och Irene Nilsson 
(S) yrkar bifall till motionen. 

Sven Lundh (SD), Ernst Herslow (FV) och Lars Johnsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

41 ja-röster och 19 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Patrik Jönsson (SD) Ja 

Lars Johnsson (M) Ja 

Hanna Nilsson (SD) Ja 

Johan Hammarqvist (C) Ja 

Kenny Hansson (M) Ja 

Ulf Berggren (SD) Ja 

Björn Widmark (FV) Ja 

Kommunfullmäktige 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lena Wallentheim (S) 

Joachim Fors (S) 

Lena Nilsson (S) 

Magnus Åkeborn (V) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (S) 

Irene Nilsson (S) 

Utdraget bestyrkes 
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Robin Gustavsson (KD) 

Sven Lundh (5D) 

Stefan Larsson (M) 

Jerry Andersson (SO) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Johan Peltonen (SD) 

Christer Caesar (KD) 

Kristina Lind (M) 

Mats Andersson (SD) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Douglas Roth (M) 

Lars Klees (SO) 

Ernst Herslow (FV) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Lina Bengtsson (M) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Arne J Persson (C) 

Hanna Sjöstrand (SO) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Maria Tennevi (KD) 

Karina Olsson (SO) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Marie Hult (L) 

Karin Nilsson (M) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Totalt 

Kommunfullmäktige 

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 
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Johan Lindman (S) 

Camilla Lindoff (5) 

Benny Petersson (S) 

Monica Ero (S) 

Andreas Dahlberg (S) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Ola Lindahl (S) 

Ingrid Nyman (S) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

John Bruun (L) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

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 
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 

Kommunfullmäktige 
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Mot bakgrund av miljö- och stads byggnadsnämndens inställning föreslår 
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

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

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

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

Joachim Fors (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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§ 73 

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 
Kommun direktör 
Omsorgsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
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Motion till minne av Magnarpskolonin 
Dnr: KLK 2019/434 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

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

1) Att kommunfullmäktige godkänner att pengarna från en försäljning av Magnarps
kolonin placeras i en kommunal fond eller stiftelse. 

2) Att kommunstyrelsen får i uppdrag att förvalta och administrera 
fonden/ stiftelsen. 

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

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

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

Bedömning 
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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. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-18, § 218, kommunfullmäktige att motionen 
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Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

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

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ulf Berggrens yrkande 
och finner arbetsutskottets förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunfullmäktige 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottets ordförandens motivering till beslutsförslaget. 

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

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

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

Ärendets tidigare behandling 

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

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

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

46 (84) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

"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. 
F olkbildningsrådet har på begäran av Ibn Rushd genomfört en 
demokratigranskning av verksamheten. Av granskningen framkommer det att det 
inte finns belägg för att Ibn Rushd bryter mot demokrativillkoren. Ordförande i 
Personalutskottet beskriver Ibn Rushd som en organisation med tvivelaktiga 
kopplingar och bristfälliga demokratiska grundprinciper. Trots granskning så har 
ordförande i Personalutskottet gjort sin egen tolkning av det samlade materialet. 

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

En sak är säker dit vill inte Socialdemokraterna igen." 

Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet. 

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

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

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

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

Vi bifaller med hänvisning till ovan inte motionen." 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

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

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

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

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

Votering begärs. 

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

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

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla personalutskottets förslag till 
beslut 

Sänt till: 
Personalavdelningen 

Kommunfullmäktige 
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Motion - Öppna upp Första Avenyen för biltrafik igen 
Dnr: KLK 2018/384 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Patrik Jöns son 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 
F rykholmsgatan. 

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. 
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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 
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. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

51 (84) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Utdraget bestyrkes 

52 (84) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

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. 

Kommunfullmäktige 
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Motion om Åhusfältet 
Dnr: KLF 2019/264 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

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 
Åhus fältet". 

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 
remissen. 

"Området kallat Åhusfältet 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 Åhusfältet 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 Åhusfältet 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. 
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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 stadsbyggnadsnämnden beställa en detaljplan för Ahusfaltet, 
fastigheten Vankiva 9:34, avseende uppförande av 1-2 vånings fristående 
bostadshus, med värnande av tillgången till Almaån och utpekade naturområden. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

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

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

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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Bilaga: 

Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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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 
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Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion om "tvålärarsystem" 
Dnr: KLF 2020/496 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

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 höstterminen 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 
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Motion om att utveckla stadsbilden genom placering av 
järnvägsvagn med servering vid Stortorget 
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 stadsbyggnadsnämnden 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 fardigt 
gestaltningsförslag finns inte. 
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För områden avsedda som allmän plats gäller att området inte mer än tillfalligtvis får 
upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte 
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. Tågvagnar 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 stadsbyggnadsnämndens 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. 
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Lena Svensson (C) yrkar bifall till motionen. 

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 
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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 Akeborn (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 Akeborn (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 Akeborn (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 Akeborn (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 Fö"ref?ygger som 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 Fö·rei?Jgger. 

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. 
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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 
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Motion om ombyggnationen av Järnvägsgatan i 
Hässleholm 
Dnr: KLK 2018/697 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Lars J ohnsson (M), Robin Gustavsson (Iill) och John Bruun (L) anför i en 
gemensam motion följande. Sedan ombyggnationen av Järnvägsgatan i Hässleholm 
färdigställts har det framkommit många kritiska synpunkter. Med anledning härav 
har Tekniska förvaltningen låtit konsultfirman Tyrens göra en utvärdering. 
Konsultfirman rekommenderar att inga åtgärder vidtas på Järnvägsgatan kortsiktigt. 
Som ett långsiktigt alternativ rekommenderar konsultfirman att Järnvägsgatan stängs 
av för biltrafik och taxi på sträckan mellan Tingshusgatan och Andra Avenyn. 

Mot bakgrund av att motionärerna anser de föreslagna åtgärderna 
otillräckliga/ felaktiga föreslår de att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram ett 
kostnadsberäknat förslag till ombyggnad av Järnvägsgatan mellan Tingshusgatan 
och Andra Avenyn i vilket följande ska beaktas. 

• Uppställningsplatser för av- och påstigning av taxi skall anordnas. 
• Korttidsparkeringsplatser för av- och p åstigning skall anordnas (för t.ex. resande 
med tåg). 
• Parkeringsplats för av- och påstigning av buss utanför kulturhuset skall anordnas. 
• Plats för varubilar som skall leverera varor till stationshuset jämte butiker utmed 
gatan skall anordnas . 
• Korttidsparkeringsplatser utmed norra delen av gatan (för att möjliggöra i- och 
urlastning av varor från butiker). 
• Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska anordnas i anslutning till stationen. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden. Nämnden har den 18 december 
2018, § 118, beslutat att "föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
inte gå vidare med motionens förslag på ombyggnad av Järnvägsgatan vad avser 
motionens sex punkter". 
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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, § 78. I den i det ärendet föreliggande 
tjänsteskrivelsen anförs bland annat att punkterna 1 och 2 redan är åtgärdade. Enligt 
tjänsteskrivelsen uppgår kostnaden för utförandet av de önskade åtgärderna 
2 100 000 kr. Av uppgifter lämnade underhand framgår att kostnadsberäkningen är 
baserad på en ombyggnad av östra sidan av Järnvägsgatan mellan stationen och 
Andra avenyn, för att få till stånd p-platser, yta till taxi buss mm. 

Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse den 27 oktober 2020 att 
motionen skulle anses besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, § 156, att 
ärendet återremitteras för att "utreda skyltningen vid parkeringarna". 

Vid kontakt med tekniska förvaltningen den 26 november 2020 har erfarits att det 
förhållandet att förbjudet-stannasymbolen finns på skylt för på- och avstigning inte 
avser stannaförbud för just på- och avstigning. 

Bedömning 

Av utredningen i ärendet framgår att motionärernas yrkanden avseende att 
uppställningsplatser för av- och påstigning av taxi och korttidsparkeringsplatser för 
av- och påstigning ska anordnas har tillgodosetts efter motionens väckande genom 
de parkeringsfickor som finns på Järnvägsgatans västra sida omedelbart norr om 
stationen och på västra sidan norr om Tingshusgatan. Det finns även avgiftsbelagda 
parkeringsplatser på andra sidan gatan utanför socialförvaltningens byggnad. Det är 
vidare möjligt för taxi att även stanna omedelbart utanför den västra entren till 
Kulturhuset. Det påpekas att det också finns goda möjligheter för parkering (10 
minuter) på Magasinsgatan. 

Vad sedan gäller den tredje punkten, att parkeringsplats för av- och påstigning av 
buss utanför kulturhuset ska anordnas, har under utredningen framkommit att 
sådan parkering utan vidare åtgärder förutom ändrad skyltning kan anordnas på 
Vattugatan omedelbart utanför Kulturhuset, där sådan parkering redan finns 
iordningsställd; platsen har tidigare använts för bokbussen, vilken inte längre är i 
trafik. 

Punkterna 4 och 5, alltså önskemål om plats för varubilar som skall leverera varor 
till stationshuset jämte butiker utmed gatan skall anordnas och korttidsparkerings
platser utmed norra delen av gatan får också numera vara tillgodosett genom de 
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parkeringsfickor som finns på Järnvägsgatans östra sida strax norr om stationen. 
Vad slutligen gäller den sjätte punkten, gällande att parkeringsplatser för 
rörelsehindrade ska anordnas i anslutning till stationen framgår av utredning att 
sådana platser finns på Andra Avenyn, på pendlarparkeringen vid Norra station och 
på Järnvägsgatan 3 (utanför socialförvaltningen). Dessutom gäller särskilda regler 
för den som innehar parkeringstillstånd för handikappad, som innebär att det är 
tillåtet att parkera på bland annat gågata upp till tre timmar. Detta innebär att det till 
exempel är möjligt att stanna på Första Avenyn vid järnvägsstationen för av- och på 
stigning. 

Mot ovan angiven bakgrund bedömer kommunledningsförvaltningen att det finns 
adekvata parkeringsmöjligheter för rörelsehindrade i nära anslutning till stationen 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-03, § 34, kommunfullmäktige att motionen ska 
anses besvarad. 

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

"Sverigedemokraterna har hela tiden arbetat för att åter öppna Järnvägsgatan för 
dubbelriktad trafik, samt möjliggöra för kortare stopp/parkering längs med gatan i 
närhet till järnvägsstationen och Kulturhuset. Sedan omgestaltningen av "centrum 
etapp 1" genomfördes har trafiksituationen på Järnvägsgatan blivit minst sagt 
problematisk. 

Man har med enklare åtgärder försökt lösa problematiken men vi menar att de 
åtgärder som gjorts inte är tillräckliga utan vi måste förbättra situationen på 
Järnvägsgatan ytterligare. Vi ställer oss bakom motionen och önskar att man så fort 
som möjligt genomför förändringarna längs med Järnvägsgatan i enlighet med 
motionens utredningspunkter. 

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

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ulf Berggrens yrkande 
och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 
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Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Ulf Berggrens 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 enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

75 (84) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Motion om omgestaltning av Järnvägsgatan 
Dnr: KLK 2018/711 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Björn Widmark (FV) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken han som 
bakgrund för sina yrkanden anför följande. Efter att projektet gällande omdaning av 
centrumområdet kring järnvägsstationen i Hässleholm avslutats, har det visat sig att 
trafiksituationen kring stationen avsevärt försämrats. I och med stoppförbudet 
framför stationsbyggnaden har tillgängligheten för bilpassagerare förhindrats, med 
följd att rörelsehindrade personer inte med bil kan ta sig till stationen på ett säkert 
sätt. Även för personer med bagage har tillgängligheten försvårats. För besökare till 
kulturhuset omöjliggör stoppförbudet att bussar stannar för av- och påstigning 
framför huvudentren. I och med avsmalningen och enkelriktningen av 
Järnvägsgatan har dessutom trafiksituationen försämrats på ett trafikfarligt sätt, då 
bussar och bilar blandas. En stor del av gatans bredd upptas dessutom av en 
cykelväg, vilket ter sig märkligt då cykelparkeringen placerats vid norra änden av 
bussangöringen, och ett behov av en så bred cykelväg därmed bortfaller. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar motionären att kommunfullmäktige uppdrar åt 
tekniska nämnden att initiera en ombyggnad av Järnvägsgatan, så att 

1) Dubbelriktad biltrafik kan återinföras på hela Järnvägsgatans sträckning. 
2)Parkering kan ske längs delar av Järnvägsgatans sträckning (för korttidsparkering 
samt varuleveranser). 
3)Parkering för av- och påstigning kan ske i nära anslutning till stationsbyggnaden. 
4) Parkering för bussar kan ske i nära anslutning till kulturhusets entre. 
5) Uppställning av taxibilar kan ske i nära anslutning till stations byggnaden. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som i beslut den 18 december 
2018, § 117, föreslog att motionens samtliga fem 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, § 77. I tjänsteskrivelse i ärendet anförs 
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bland annat följande. Ombyggnaden av centrum etapp 1 står för en investering. Att 
återinföra samma situation som före ombyggnaden skulle innebära en större 
kostnad, 10 000 000 kronor, och en påverkan som inte är ekonomiskt försvarbar 
vare sig gentemot kommunen eller dess invånare/ skattebetalare. Att använda 
Järnvägsgatan/Första Avenyn på oskyddade trafikanters villkor och att underlätta 
för buss i linjetrafik motverkas i ett alternativ som öppnar upp för biltrafik. 
Motionens förslag skulle innebära en försämring för kollektivtrafiken vilket 
strider mot ovanstående antagna beslut, mål och visioner. 

Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse den 27 oktober 2020 att 
motionen skulle anses besvarad vad avsåg punkterna 2, 3 4 och 5 samt avslås vad 
avsåg punkt 1. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, § 157, att 
ärendet återremitteras för att "utreda skyltningen vid parkeringarna". 

Vid kontakt med tekniska förvaltningen den 26 november 2020 har erfarits att det 
förhållandet att förbjudet-stannasymbolen finns på skylt för på- och avstigning inte 
avser stannaförbud för just på- och avstigning. 

Bedömning 

Punkten 1: Den påyrkade åtgärden framstår som mindre lämplig mot bakgrund av 
vad som framgår av utredningen avseende försämringar för kollektivtrafiken samt 
kostnader. Motionen i denna del bör därför avslås. 

Punkterna 2 och 3: Av utredningen i ärendet framgår att motionärens yrkande får 
anses vara tillgodosedd genom de parkeringsfickor som numera finns på 
Järnvägsgatans västra sida omedelbart norr om stationen samt på västra sidan norr 
om Tingshusgatan. Det finns även avgiftsbelagda parkeringsplatser på andra sidan 
gatan utanför socialförvaltningens byggnad. Parkering för varuleverans kan ske på 
Järnvägsgatans östra sida strax norr om stationen. Det påpekas att det även finns 
goda möjligheter till parkering (10 minuter) på Magasins gatan 

Punkt 4: Det har under utredningen framkommit att bussparkering utan vidare 
åtgärder förutom ändrad skyltning kan anordnas på Vattugatan omedelbart utanför 
Kulturhuset, där sådan parkering redan finns iordningsställd; platsen har tidigare 
använts för bokbussen, vilken inte längre är i trafik. 

Punkten 5: Även önskemålen i motionen i dessa delar får anses ha tillgodosetts 
genom de åtgärder som vidtagits efter motionens väckande. Det finns till exempel 
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numera möjlighet att stanna i samband med på- och avstigning på Järnvägsgatans 
västra sida omedelbart norr om stations byggnaden och särskilt för taxi att stanna 
omedelbart utanför den västra entren till Kulturhuset. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-03, § 35, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionen ska anses vara besvarad vad avser punkterna 2, 3 4 och 5. 

2. Motionen avslås vad avser punkten 1. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

78 (84) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Motion gällande införande av etableringslån i 
Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/121 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson, Ulf Berggren, Camilla Lundström och Sven Lundh, samtliga 
Sverigedemokraterna, har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar 
att: 
Kommunfullmäktige beslutar att utreda och därefter införa möjligheten för 
migranter att ansöka om ett etableringslån. 

Som grund för yrkandet har de anfört följande. 

I Hässleholm har många kommit som söker asyl. I glappet fram till att Migrations
verket ger etableringsstöd till nyanlända migranter så betalar Hässleholms kommun 
ut försörjningsstöd. Detta leder till att man från dag ett hamnar i ett olyckligt 
bidrags beroende. Det är därför bättre att ställa ut ett lån så att vederbörande istället 
försöker finna en annan utkomst i form av studier eller arbete än att gå på bidrag. I 
detta glapp drabbas även Hässleholms kommuns skattebetalare då staten inte fullt 
ut ersätter denna kostnad. Det är miljonbelopp det handlar om som istället kan gå 
till välfärdens kärna, skolan och omsorgen. Hässleholms kommun har tyvärr en 
ökande trend av försörjningsstödstagare och under 2017 slogs nya rekord i 
bidragsutbetalning. Många fastnar i långvarigt utanförskap och barnen drabbas 
hårdast. Det fördröjer etableringen i Hässleholm där språket är nyckeln till inträdet 
på arbetsmarknaden. Både i Växjö och i Sundbybergs kommun har den styrande 
alliansmajoriteten infört detta förfaringssätt vilket minskat bidrags beroendet och 
givit en tydlig signal om att i Sverige gäller arbetslinjen. 

Motionen har remitterats till socialnämnden, som i beslut den 21 april 2020, § 34, 
föreslår att motionen avslås. 

Av utredning därefter erhållen underhand från arbetsmarknads förvaltningen, som 
numera handhar frågan om så kallad glappersättning, framgår följande. Kommunen 
har under år 2020 betalat ut glappersättning med sammanlagt 358 481 kr. Av antalet 
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ärenden öppnades 13 stycken under 2020 och 3 kvarstod från år 2019. De senast 
öppnade ärendena öppnades i juni 2020 och sedan dess har inga nya glappärenden 
öppnats. Från staten har kommunen under 2020 erhållit ersättning för utbetald 
ersättning med 147 500 kr till och med november månad. Nettokostnaden blir då 
210 981 kr. 

Bedömning 
Av i socialnämndens ärende föreliggande, utförliga tjänsteskrivelse framgår att de 
belopp som betalas ut som försörjningsstöd på grund av glapp i de olika statliga 
ersättningarna har minskat betydligt sedan 2017 och att det därför, med beaktande 
av de administrativa kostnaderna som är förenade med ett införande, inte framstår 
som motiverat att införa ett system med ett system med etableringslån enligt 
motionärernas önskemål. Motionen bör därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-03, § 36, kommunfullmäktige att avslå 
motlonen. 

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

"I Hässleholm har många sökt asyl de senaste åren. I glappet fram till att 
Migrationsverket ger etableringsstöd till nyanlända rnigranter betalar Hässleholms 
kommun ut försörjningsstöd. Detta leder till att man från dag ett hamnar i ett 
olyckligt bidrags beroende. Det är därför bättre att ställa ut ett lån så att 
vederbörande istället försöker finna annan inkomst i form av studier eller arbete än 
att gå på bidrag. 

I detta glapp drabbas även Hässleholms kommuns skattebetalare då staten inte fullt 
ut ersätter denna kostnad. Det är stora belopp som istället kan gå till välfårdens 
kärna, skolan och omsorgen. 

Hässleholms kommun har tyvärr en ökande trend av försörjningsstödstagare och 
under 2017 slogs nya rekord i bidragsutbetalning. Många fastnar i långvarigt 
utanförskap och barnen drabbas hårdast. Det fördröjer etableringen i Hässleholm 
där språket är nyckeln till inträdet på arbetsmarknaden. Både i Växjö och i 
Sundbybergs kommun har den styrande alliansmajoriteten infört detta förfaringssätt 
vilket minskat bidrags beroendet och givit en tydlig signal om att i Sverige gäller 
arbetslinjen. 
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På grund av detta yrkade Sverigedemokraterna bifall till motionen, då vårt yrkande 
ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet." 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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 ." 

10 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (Iill), 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 enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Socialnämnden 
Arbetsmarknadsnämnden 
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Motion om lokal för en sammanhållen inomhusträning 
Dnr: KLF 2020/1078 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheirn, Connie Asterman och Anna Wallentheirn, samtliga 
Socialdemokraterna, har väckt en motion i kommunfullmäktige rubri~erad "Lokal 
för en sammanhållen inomhusträning" i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 

1) Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda om kommunen idag äger någon lokal 
eller om det finns möjlighet att bygga till en befintlig idrottshall som håller det 
måtten som krävs för att bedriva en bra inomhusträning för friidrott. 

2) Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast 2021-03-31 för att 
sedan kunna vara ett underlag till budgetarbetet 2022. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som i beslut den 1 7 december 
2020, § 106, beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen "i sin helhet". 

I förvaltningens yttrande i ärendet anförs följande. Tekniska nämnden föreslås avslå 
motionen. Som skäl anges att frågor rörande lokalbehov, i enlighet med kommun
fullmäktiges beslut, först ska beredas i verksamhetsdrivande facknämnd för att 
därefter hanteras i kommunens lokalstrategiska grupp. Frågan om lokal för 
inomhusträning för friidrott hänskjuts därför till kultur- och fritidsnämnden för 
ställningstagande med eventuell åtföljande behovsutredning och prioritering. Vid 
en första anblick av sakfrågan ter sig en tillbyggnad av befintlig idrottshall som 
verksamhetsmässigt svår att hantera. En traditionell idrottshall som uppförts för 
skolgymnastik och som under helger och kvällstid även nyttjas av inomhusidrotter 
som exempelvis innebandy, badminton, handboll, fotboll, basket etc. bedöms som 
svår att kombinera med friidrottens specifika lokalbehov avseende löpbanor, 
hoppgropar och kastgrenar. Samtidigt är det säkerligen så att en anpassad lokal för 
friidrott även kan vara till glädje för skolidrott och för andra idrotter. Denna fråga 
behöver därför klargöras. Därvidlag framhålls åter vikten av att hantera lokalfrågor 
via en facknämnds tydliga behovsframställan. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019, § 135, att anta "Riktlinjer för 
lokalförsörjning i Hässleholms kommun". Riktlinjerna innebär bland annat följande. 
Nämnderna är ansvariga för att lyfta fram sina behov gällande lokaler och att genom 
samverkan i den strategiska lokalförsörjningsgruppen delta i arbetet kring 
kommunens strategiska lokalförsörjning (s 3). Varje nämnd tar fram och beslutar 
om sin egen femåriga lokalbehovsplan. Lokalbehovsplaner ska ha en gemensam 
struktur och denna struktur ska tillämpas av alla nämnder i kommunen. 
Kommunens lokalförsörjningsplan är en femårsplan och revideras årligen och 
löpande vid behov för att alltid vara aktuell. Under året analyseras erfarenheterna, 
underlagen ses över, förändringar uppdateras och konsekvenserna belyses inför 
revideringen av lokalför-sörjningsplanen. Planen grundar sig på nämndernas 
beslutade lokalbehovsplaner och de tidigare fattade besluten gällande kommunens 
lokalförsörjning (s 9). Kommunens strategiska lokalförsörjningsgrupp är ansvarig 
för framtagandet av kommunens lokalförsörjningsplan. I lokalförsörjningsplanen 
anges ett åtgärdsförslag för kommunens lokalförsörjning som både kan innehålla 
nyinvesteringar, reinvesteringar, avyttringar och inhyrningar (s 10). 

Av reglementet för kultur- och fritidsnämnden framgår att den ansvarar för drift, 
skötsel och uthyrning av kommunens samlingslokaler samt idrotts- och fritidsan
läggningar. 

Mot denna bakgrund delar kommunledningsförvaltningen bedömningen i tekniska 
förvaltningens tjänsteskrivelse att det är kultur- och fritidsnämnden som, i det fall den 
bedömer det som lämpligt, ska ta initiativ till de åtgärder som motionärerna påkallar. 
Därför föreslås att motionen ska avslås . 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-03, § 37, kommunfullmäktige att motionen ska 
avslås. 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) 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 
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förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej." 

8 ja-röster och S 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), Björn 
Widmark (FV), Lars Johnsson (M). 

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
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