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Röda salongen, Hässleholm Kulturhus, 2021-05-24, kl. 13.00-22.03 
Ajournering kl. 15.00-15.30 (§ 135), kl. 18.00-18.30, kl. 18.44-18.55 (139), kl. 19.32-
19.44 (§ 140), kl. 20.05-20.20, kl. 21.15-21.25 (§ 147) 

Douglas Roth, Patrik.Jönsson, Irene Nilsson, Lars Johnsson, Hanna Nilsson, Lena 
Wallentheim (§§ 121-143, 145-154), Ulf Berggren, Björn Widmark, Robin 
Gustavsson(§§ 121-132, 134-154),Joachim Fors, Mikael Koenen (§§ 121-137), 
Magnus Akeborn, Dolores Öhman, Karin Axelsson, Ulrika Widmark Barnekow, 
Christer Caesar, Anders Edwall, Marie Hult, Ernst Herslow, Arberesha Sabani, 
Arne Persson. 
Närvarande digitalt: Johan Hammarqvist (§§ 138-154), Kenny Hansson, Sven Lundh, 
Lena Nilsson, Stefan Larsson, J erry Andersson, Christer Welinder, Lena Svensson, 
Johan Peltonen,Johan Lindman, Mats Andersson(§§ 136-154), Camilla Lindoff 
(§§ 121-137), Erik Berg(§§ 121-130, 132-154),Johanna Hörgerud, Susanne 
Lottsfeldt, Monica Ero, Lars Klees (§§ 121-130, 132-154), Gunnel Gustavsson, 
Andreas Dahlberg, Torsten Nilsson, Jonny Dolkow, Connie Asterman, Lina 
Bengtsson, Ola Lindahl, Gunnel Bruhn, Anna Wallentheim (§§ 121-147), Hanna 
Sjöstrand(§§ 121-131, 133-154), Margreth Segerstein (§§ 121-146), Allan 
Ljungqvist, Maria Tennevi, Ingrid Nyman, Karina Olsson. 

Närvarande digitalt: Henrik Backlund, Sven-Inge Persson, Helena Malje (§§ 138), 
Meta Jarl(§§ 139-154), Anders Wallentheim (§ 144, 148-154), Ann-Kristine 
Johnsson (§§ 121-137, 139-154), Gustaf Karlström (§§ 121-138), Stefan Svensson 
(§ 133), Tobias Vemmenby, Marianne Littke (§§ 138-154), Karin Nilsson, Axel 
Heinonen (§§ 121-138, 147-154), Sverre Albinsson, Ken Breisch (§§ 121-135), Paul 
Thurn, Lars Vidigsson (§§ 131-132), Pierre Bäckman. 

Leif Nilsson, Marianne Nilsson, Lars Olsson, Thom Nilsson, Mikael Björklund, 
Erika Heil-Utbult, Hans-Göran Hansson, Agnetha Karlsson, Joakim Karlsson, 
Erik Åberg Linnet, Lennart Nilsson. 
Kanslichef Marina Nillund, kommunsekreterare Louise Davids son. 

Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Anders Edwall och Marie Hult 

K.1.14.30 måndagen den 31 maj 2021, Stadshuset 

§§ 121 - 154 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Information till fullmäktige om de helägda bolagens verksamheter § 121 
utifrån ägardirektiv och framtidsplaner 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om besittningsrätt för boende § 122 
på LSS-boende och särskilda boenden 

Avsägelse av uppdrag som ersättare för överförmyndaren § 123 

Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Vinslöv § 124 

Val av huvudmän Sparbanksstiftelsen Farstorp § 125 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige § 126 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige § 127 

Avsägelse av uppdrag som ersättare/ledamot i Kommunassurans § 128 
Syd försäkrings AB - ombud och Kommunförbundet Skåne 

Anmälningsärenden § 129 

Inlämnade motioner § 130 

Ansvarsfrihet år 2020 för kommunalförbundet AV Media Skåne § 131 

Ansvarsfrihet år 2020 för östra Skånes Hjälpmedelsnämnd § 132 

Samordningsförbundet Skåne Nordost, behandling av ansvarsfrihet § 133 
för verksamhetsåret 2020 

Värdeöverföring från Hässlehem AB 2021 § 134 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), Hässleholm § 135 
stad - antagande 

Motion till minne av Magnarpskolonin § 136 

Motion rörande utträde ur Ett jämställt Skåne § 137 

Motion - Öppna upp Första Avenyen för biltrafik igen § 138 

Motion om att inrätta en fritidsbank § 139 

Motion om Ahusfältet § 140 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Motion om "lntegrationsplikt" § 141 

Motion om "tvålärarsystem" § 142 

Motion om att utveckla stadsbilden genom placering av järnvägsvagn § 143 
med servering vid Stortorget 

Motion om att avveckla ägandet i Kristianstad Airport § 144 

Motion om att" införa Ängelholmsmodellen, Aktivitet Förebygger" § 145 

Motion om ombyggnationen av Järnvägsgatan i Hässleholm § 146 

Motion om omgestaltning av Järnvägsgatan § 147 

Motion gällande införande av etableringslån i Hässleholms kommun § 148 

Motion om lokal för en sammanhållen inomhusträning § 149 

Motion om graffitikonst/muralkonst § 150 

Motion om att göra en plan för bostad först i Hässleholm § 151 

Motion om våtmark § 152 

Motion om införande av hyrcykelsystem § 153 

Motion om att utreda förutsättningarna för industrispåret i Hässleholm § 154 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Information till fullmäktige om de helägda bolagens 
verksamheter utifrån ägardirektiv och framtidsplaner 
Dnr: KLF 2021/389 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 26 augusti 2019, § 211, ska de helägda 
kommunala bolagen en gång per år och bolag informera kommunfullmäktiges 
ledamöter, ersättare och åhörare om sina verksamheter utifrån ägardirektiv och 
framtidsplaner. Informationen ska lämnas på ordinarie sammanträde med 
fullmäktige. 

För år 2021 lämnas informationen den 24 maj. Följande hålltider planeras för 
presentationerna. 

13.00 - 13.20 Presentation Hässlehem AB 

13.20 - 13.40 Presentation Hässleholms Industribyggnads AB 

13.40 - 14.05 Presentation Hässleholm Miljö AB 

Hässlehem AB representeras av ordförande Carl Littke (L) och VD Stephan 
Persson. 

Hässleholms Industribyggnads AB representeras av ordförande Lina Bengtsson (M) 
och VD Kent Johannesson. 

Hässleholm Miljö AB representeras av ordförande Christer Caesar (KD) och VD 
Sven Carlsson. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

6 (99) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
besittningsrätt för boende på LSS-boende och 
särskilda boenden 
Dnr: KLF 2021/424 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Frågan är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga. 

"De som bor i boenden som kommunen tillhandahåller genom Hässlehem har egna 
hyreskontrakt på lägenheterna, oavsett om de bor på LSS-boende eller i Särskilda 
boenden. 

När man nu tagit beslut om att lägga ner LSS-boendet på Hantverksgatan 4 i 
Vinslöv är min fråga: 

Hur gäller besittningsrätten för dem som bor i dessa boenden, både LSS och 
Särskilda boenden? Hur kommer det att gälla framåt i tid?" 

Kommunstyrelsens ordförande, Lars Johnsson (M), besvarar frågan. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

7 (99) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Avsägelse av uppdrag som ersättare för 
överförmyndaren 
Dnr: KLF 2021/255 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Katarina Olsson M utses till ersättare till överförmyndaren. 

2. Alfred Johansson M utses till nämndeman. 

Beskrivning av ärendet 

Annika Sandberg M har avsagt sig uppdraget som ersättare till överförmyndare 
från och med den 28 april på grund av flytt från kommunen. Avsägelsen har 
beviljats och valet av ny ersättare bordlades. Hon har även avsagt sig uppdraget som 
nämndeman och Tingsrätten har beslutat om entledigande från och med 
ovannämnda datum. Ny nämndeman ska utses. 

Vänsterpartier nominerar Katarina Olsson M till uppdraget som ersättare till 
överförmyndaren och Alfred Johansson M till uppdraget som nämndeman. 

Sänt till: 
Katarina Olsson 
Alfred Johansson 
Troman 
Personalavdelningen 
Tingsrätten 
Överförmyndaren 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

f/ 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet av två huvudmän. 

Yrkande 

Anders Edwall (C) och Björn Widmark (FV) föreslår bordläggning 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om valen kan bordläggas och finner dem 
bordlagda. 

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 omedelbart efter årsstämman 2021 till och med årsstämman 
2025. Kommunfullmäktige utsåg 2021-03-29, § 64, tio huvudmän. Valet av 
ytterligare två huvudmän, varav en för S, V, MP och C och en för FV bordlades. 

Inga nomineringar har inkommit. 

Sänt till: 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 125 

Val av huvudmän Sparbanksstiftelsen Farstorp 
Dnr: KLF 2021/192 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet av en huvudman. 

Yrkande 

Anders Edwall (C) föreslår bordläggning 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om valet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

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 omedelbart efter årsstämman 2021 till och med årsstämman 
2025. Kommunfullmäktige har utsett åtta huvudmän. Valet av ytterligare en 
huvudman för S, V, MP och C återstår. 

Ingen nominering har inkommit. 

Sänt till: 
Sparbanksstiftelsen Farstorp 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ <5: r 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 126 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
Dnr: KLF 2021/404 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. Ny sammanräkning begärs hos 
Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Bertra Kullberg (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
Avsägelsen ska beviljas och ny sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen. 

Sänt till: 
Bertra Kullberg 
Troman 
Personalavdelningen 
Länsstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholm.s 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 127 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 
Dnr: KLF 2021 /418 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. Ny sammanräkning begärs hos 
Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Asa Kull (C) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Avsägelsen 
ska beviljas och ny sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen. 

Sänt till: 
Asa Kull 
Troman 
Personalavdelningen 
Länsstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

f/.lL K -f 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 128 

Avsägelse av uppdrag som ersättare för ombud i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB och ombud i 
Skånes Kommuner 
Dnr: KLF 2021/414 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelserna beviljas. 

2. Valet av ersättare för ombud i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
bordläggs. 

3. Valet av ombud i Skånes Kommuner bordläggs. 

Beskrivning av ärendet 

Ingvar Bergman (L) avsäger sig uppdragen som ersättare för ombud i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB och som ombud i Skånes Kommuner 
(tidigare Kommunförbundet Skåne). Avsägelserna ska beviljas och ny ersättare för 
ombud respektive ombud utses för perioden till och med 2022-12-31. 

Ingen nominering har inkommit. 

Sänt till: 
Ingvar Bergman 
Troman 
Personalavdelningen 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Kommunförbundet Skåne 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ l-rfl/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 129 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2021/316-1 
Intyg laga kraft - Miljö- och stads byggnadsnämndens beslut den 23 september 
2020 att anta förslaget till ändring av detaljplan för Körsbäret 1 med flera, 
Hässleholm, har vunnit laga kraft den 14 april 2021. 

KLF 2021/ 400 
Länsstyrelsen har från och med den 12 maj 2021 utsett Mikael Björklund (FV) till 
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ann Jonsson (FV) som avgått. 

KLF 2021/ 401 
Länsstyrelsen har från och med den 12 maj 2021 utsett Bertra Kullberg (V) till ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Kenneth Englund (V) som avgått. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

14 (99) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 130 

Inlämnade motioner 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Kommunfullmäktige överlämnar nedanstående motioner till 
kommunledningsförvaltningen för handläggning: 

KLF 2021/419-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om tätortsnära naturreservat. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

15 (99) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ansvarsfrihet år 2020 för kommunalförbundet AV 
Media Skåne 
Dnr: KLF 2021/310 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna i 
kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Jäv 

Erik Berg (M) och Lars I<lees (SD) anmäler jäv. Lars Vidigsson (SD) tjänstgör. 

Beskrivning av ärendet 

Direktionen för AV Media Skåne har beslutat att överlämna årsredovisning för år 
2020 samt revisionsrapport och revisionsberättelse till medlemskommunerna med 
hemställan om att respektive fullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 

Revisorerna bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och likaså att 
direktionens interna kontroll varit tillräcklig. De tillstyrker i revisionsberättelsen att 
medlemskommunerna beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet. 

I förbundet representerades Hässleholms kommun år 2020 av ledamot Erik Berg 
(M) och ersättare Lars I<lees (SD). 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2021-05-03, § 2, kommunfullmäktige att 
bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i kommunalförbundet AV Media 
Skåne ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Sänt till: 
AV Media Skåne 
Hässleholms kommuns representanter år 2020 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 132 

Ansvarsfrihet år 2020 för Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd 
Dnr: KLF 2021/326 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ledamöter och ersättare i Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd ansvarsfrihet för år 2020. 

Jäv 

Hanna Sjöstrand (SD) anmäler jäv. Lars Vidigsson (SD) tjänstgör. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen i Kristianstads kommun har överlämnat sin granskning av 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för år 2020. De tillstyrker att nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020. 

I nämnden representerades Hässleholms kommun år 2020 av ledamot Margaretha 
Lindqvist (KD) samt ersättare Hanna Sjöstrand (SD) under perioden 2020-01-01 -
2020-03-30, Erika Lundström (SD) under perioden 2020-03-31 - 2020-11-24 och 
Torgny Halmberg (SD) under perioden 2020-11-25 - 2020-12-31. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2021-05-03, § 3, kommunfullmäktige 
följande beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar ledamöter och ersättare i Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd ansvarsfrihet för år 2020. 

Sänt till: 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 
Hässleholms kommuns representanter i nämnden år 2020 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 133 

Samordningsförbundet Skåne Nordost, behandling av 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
Dnr: KLF 2021/368 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Skåne 
Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Jäv 

Robin Gustavsson (KD) anmäler jäv. Stefan Svensson (KD) tjänstgör. 

Beskrivning av ärendet 

Samordningsförbundet Skåne Nordost har till kommunen överlämnat 
årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Revisorerna 
tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för verksamhetsåret 2020. 

Hässlehohns kommun representerades 2020 genom ordföranden i styrelsen Robin 
Gustavsson (KD). 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2021-05-03, § 4, kommunfullmäktige att 
bevilja styrelsen i Samordnings förbundet Skåne Nordost ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Sänt till: 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 
Hässlehohns kommuns representanter i nämnden år 2020 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

k ~II 

18 (99) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 134 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Värdeöverföring från Hässlehem AB 2021 
Dnr: KLF 2021/227 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Värdeöverföring från Hässlehem AB på 3 miljoner kronor år 2021 ska innefatta 
hjälp till finansiering av nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 miljoner kronor år 2021) 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 1,7 miljoner kronor år 2021). 

Yrkande 

Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

I förarbetena till AKBL anges några exempel på åtgärder som skulle kunna utgöra 
undantag. Det kan vara åtgärder som ökar variationen inom ett bostadsområde som 
kännetecknas av ett ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar behovet av särskilda 
lokaler eller fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner och lekplatser som 
mötesplatser för att främja integration. Av förarbetena framgår vidare att det är 

Kommunfullmäktige 
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särskilt angeläget att kommunerna i denna del har utrymme att utgå från lokala 
behov och förutsättningar. 

I samband med beslut om Strategisk plan med budget 2021-2023, den 30 november 
2020, § 155, fastställde kommunfullmäktige budgetbeloppet för värdeöverföring 
från Hässlehem AB till 3 mnkr årligen. 

Värdeöverföringen på 3 mnkr för år 2021 föreslås innefatta hjälp till finansiering av 
nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett 
självständigliv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/in i bostaden, 
sköta sin hygien med mera (budget cirka 2,0 mnkr år 2021) . 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 1,7 mnkr år 2021). 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-04-28, § 75, kommunfullmäktige följande beslut: 

Värdeöverföring från Hässlehem AB på 3 miljoner kronor år 2021 ska innefatta 
hjälp till finansiering av nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/ in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 miljoner kronor år 2021) 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 1,7 miljoner kronor år 2021) . 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. 
(Kyrkskolan), Hässleholm stad - antagande 
Dnr: KLF 2020/1234 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hässlehohn 87:6 m.fl. (K.yrkskolan), 
Hässlehohns stad. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

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

"Sverigedemokraterna är överlag positiva till förslaget på denna detaljplan. Dock ser 
vi att man ytterligare kommer försämra framkomligheten i centrala Hässlehohn 
genom att ändra tillgängligheten för biltrafik på framförallt Värpa torparens väg. 

På grund av detta yrkade Sverigedemokraterna att följande ändringar i detaljplanen 
skall göras: 

Att Värpatorparens väg bibehålles i nuvarande bredd 
Att Värpatorparens väg inte blir enkelriktad, utan har fortsatt dubbelriktad 
trafik. 
Att på bekostnad av gräsytan möjliggörs snedparkeringar på Värpatorparens 
väg mot befintlig GC-väg 
Cykelstråket över Akaregatan tas bort. 

Då vårt ändringsyrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet." 

Yrkande 

Kenny Hansson (M), Dolores Öhman (MP), Anders Edwall (C), Camilla Lindoff 
(S), Magnus Akeborn (V), Christer Caesar (KD), Robin Gustavsson (KD) och Lars 
J ohnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Hanna Nilsson (SD) lämnar ändringsyrkanden enligt vad som framgår ovan under 
reservationer. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hanna Nilsson (SD) lämnar ändringsyrkanden enligt vad som framgår ovan under 
reservationer. 

Björn Widmark (FV), Patrik Jöns son (SD) och J erry Andersson (SD) yrkar bifall till 
Hanna Nilssons yrkande. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 15.00 och 15.30. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "D en som vill bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut rös tar ja. Den som vill bifalla Hanna Nilssons yrkande röstar nej." 

41 ja-röster och 20 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

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

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

Kenny Hansson (M) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Robin Gustavsson (KD) Ja Björn Widmark (FV) Nej 

Joachim Fors (S) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Mikael Koenen (L) Ja Jerry Andersson (SD) Nej 

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

Stefan Larsson (M) Ja Ulrika Widmark Barnekow (FV) Nej 

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

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

Christer Welinder (S) Ja Lars Klees (SD) Nej 

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

Karin Axelsson (M) Ja Jonny Dolkow (SD) Nej 

Irene Nilsson (S) Ja Gunnel Bruhn (SD) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Johan Lindman (S) Ja Allan Ljungqvist (FV) Nej 

Camilla Lindoff (S) Ja Karina Olsson (SD) Nej 

Anders Edwall (C) Ja Sverre Albinsson (SD) Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Erik Berg (M) 

Marie Hult (L) 

Douglas Roth (M) 

Monica Ero (S) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Torsten Nilsson (M) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Lina Bengtsson (M) 

Ola Lindahl (S) 

Anna Wallentheim (S) 

Arne J Persson (C) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Gustaf Karlström (C) 

Tobias Vem men by (L) 

Karin Nilsson (M) 

Axel Heinonen (M) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Ja Ken Breisch (SD) 

Ja Paul Thurn (SD) 

Ja Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

41 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 24 februari 2021, § 25, beslutat att 
godkänna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till detaljplan för 
Hässleholm 87:6 med flera (Kyrkskolan) och skicka det vidare till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandade användningar inom 
planområdet, bestående av centrum, kontor och bostäder som möjliggörs för 
samtliga befintliga byggnader inom planområdet. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Planen möjliggör även for ett nytt flerbostadshus i den sydöstra delen av 
Kyrkskolekvarteret där utöver bostäder, centrum- och kontorsändamål även 
möjliggörs for parkering under mark for att kunna säkerställa parkerings behovet till 
de kommande bostäderna/verksamheterna. 

Vidare syftar detaljplanen även till att skydda vissa av de befintliga byggnaderna mot 
rivning och förvanskning, att ny bebyggelse anpassas utformningsmässigt till 
befintlig, att införa grönska i området kring Kyrkskolan och på allmän plats samt att 
möjliggöra for ett sammanhållet gång- och cykelstråk. 

Detaljplanen möjliggör for ombyggnad av flera offentliga byggnader i Hässleholms 
stad och bedöms därför kunna ha ett betydande allmänintresse. Den har till följd 
därav handlagts med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) och 
planförslaget har varit ute på såväl samråd, granskning som förnyad granskning. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-04-28, § 77, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), 
Hässleholms stad. 

Sverigedemokraternas ledamöter och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot 
beslutet. Hanna Nilsson (SD) lämnar en skriftlig motivering enligt följande: 

"Sverigedemokraterna är överlag positiva till förslaget på denna detaljplan. Dock ser 
vi att man ytterligare kommer försämra framkomligheten i centrala Hässleholm 
genom att ändra tillgängligheten för biltrafik på framförallt Värpatorparens väg. 

På grund av detta yrkade Sverigedemokraterna att följande ändringar i detaljplanen 
skall göras: 

Att Värpa torparens väg bibehålles i nuvarande bredd 

Att Värpatorparens väg inte blir enkelriktad, utan har fortsatt dubbelriktad 
trafik. 

Att på bekostnad av gräsytan möjliggörs snedparkeringar på Värpatorparens väg 
mot befintlig GC-väg 

Cykelstråket över Akaregatan tas bort. 

Då vårt ändringsyrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet". 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hanna Nilsson (SD) yrkar att följande ändringar i detaljplanen ska göras: 

Värpatorparens väg bibehålles i nuvarande bredd 

Värpatorparens väg blir inte enkelriktad, utan har fortsatt dubbelriktad 
trafik. 

På bekostnad av gräsytan möjliggörs snedparkeringar på Värpatorparens 
väg mot befintlig GC-väg 

Cykelstråket över Akaregatan tas bort. 

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 röstar ja. Den som vill bifalla Hanna Nilssons yrkande röstar nej ." 

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

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

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet kan överklagas 

Om du inte är nöjd med beslutet att anta detaljplanen kan det överklagas inom tre 
veckor från den dag då justeringen av protokollet med kommunfullmäktiges beslut 
tillkännagavs på kommunens anslagstavla. 

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till mark- och miljödomstolen men 
skickas till Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun, Stadshuset, 281 80 
Hässleholm. 

I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas ( exempelvis genom 
angivande av beslutets diarienummer, datum och paragraf), skälen för överklagandet 

Kommunfullmäktige 
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och vilka ändringar du önskar. Bifoga handlingar eller annat som stödjer din 
uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Besvärs berättigade 
Länsstyrelsen i Skåne län 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 136 

Motion till minne av Magnarpskolonin 
Dnr: KLK 2019/434 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

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

Omröstning 

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

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. 

Kommunfullmäktige 

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

Bedömning 

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

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

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

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

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

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

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

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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§ 137 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Reservationer 

Socialdemokraternas, Centerpartiets, Liberalernas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets 
ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Ernst Herslow (FV), Hanna Nilsson (S), Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson 
(KD), Sven Lundh (SD) och Johan Peltonen (SD) yrkar bifall till motionen. 

Irene Nilsson (S), Mikael Koenen (L), Joachim Fors (S), Magnus Akeborn (V), 
Arberesha Sabani (MP), Lena Svensson (C), Lena Wallentheim (S) och Lena 
Nilsson (S) yrkar avslag på motionen. 

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 motionen röstar nej." 

33 ja-röster och 28 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

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

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

Hanna Nilsson (SD) Ja Mikael Koenen (L) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Lena Nilsson (S) Nej 

Ulf Berggren (SD) Ja Magnus Åkeborn (V) Nej 

Björn Widmark (FV) Ja Dolores Öhman (MP) Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Robin Gustavsson (KD) 

Sven Lundh (SD) 

Stefan Larsson (M) 

Jerry Andersson (SD) 

Karin Axelsson (M) 

Johan Peltonen (SD) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Christer Caesar (KD) 

Mats Andersson (SD) 

Erik Berg (M) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Douglas Roth (M) 

Lars Klees (SD) 

Ernst Herslow (FV) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Lina Bengtsson (M) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Maria Tennevi (KD) 

Karina Olsson (SD) 

Karin Nilsson (M) 

Sverre Albinsson (SD) 

Paul Thurn {SD) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
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Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Irene Nilsson (S) 

Johan Lindman (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Anders Edwall (C) 

Marie Hult (L) 

Monica Ero (S) 

Andreas Dahlberg (S) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Ola Lindahl (S) 

Anna Wallentheim (S) 

Arne J Persson (C) 

Ingrid Nyman (S) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Gustaf Karlström (C) 

Tobias Vem men by (L) 

Axel Heinonen (M) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Kommunfulhnäktige har därmed beslutat att bifalla motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottets ordförandens motivering till beslutsförslaget. 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

28 

Ernst Herslow (FV) har väckt en motion i kommunfulhnäktige i vilken han yrkar 
"att kommunfulhnäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snarast till Länsstyrelsen 
Skåne anmäla Hässleholms kommuns utträde ur organisationen Ett jämställt 
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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 
bristfålliga 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): 

"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 forsknings baserade fakta och 
utbildningar i ämnet. Vidare ges stöd i det lokala jämställdhetsarbetet, både genom 
Länsstyrelsens sakkunniga och genom erfarenhetsutbyte med andra anslutna 
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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 påverkansarbete är viktigt och centralt. Det är 
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.". 
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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 (Iill) 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. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (Iill), 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 
Ett jämställt Skåne 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. Se bilaga. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD), Johan Peltonen (SD) och Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till 
motionen. 

Arberesha Sabani (MP), Lars Johnsson (M), Lena Wallentheim (S), Björn Widmark 
(FV), Anders Edwall (C), Dolores Öhman (MP), Marianne Littke (L) och Johan 
Hammarqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

2) Att arbetet med detta sker skyndsamt. 

3) Att arbetet ska vara fardigt 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 
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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. 

Ärendets tidigare behandling 

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

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

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

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

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Votering begärs. 
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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. 

Bilaga: 
Reservation, Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD) 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Reservation 

Ärende #22 "Motion angående omgestaltning av Järnvägsgatan Folkets Väl" 
k.arvi1;vv1+v11~~ f,1..h',-c 
7=ek#i'5'/t."(!J 11ar11 nden 2021-05-24 

Sverigedemokraterna har hela tiden arbetat för att åter öppna järnvägsgatan 

för dubbelriktad trafik. Vi menar att de åtgärder som gjorts inte är tillräckliga 

utan vi måste förbättra situationen på järnvägsgatan ytterligare. Vi ställer oss 

bakom samtliga av Folkets Väls punkter i motionen. 

På grund av detta yrkade Sverigedemokraterna bifall till motionen, då vårt 

yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 
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§ 139 

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

Beslut 

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

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.44 och 18.55. 

Reservationer 

Folkets väl reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig motivering 
undertecknad Björn Widmark. Se bilaga. 

Yrkande 

Anna Wallentheim (S), Arberesha Sabani (MP), Arne Persson (C),Johan Peltonen 
(SD), Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

På Fritidsbanken kan man låna allt från en komplett slalomutrustning till 
innebandyklubbor och tremanstält. Vad som finns i sortimentet skiljer sig från ort 
till ort och beror på vad de har fått in. Alla får låna och allt är gratis. Utrustningen är 
begagnad, men oftast i väldigt fint skick. Lånetiden är 14 dagar och tanken är att 
man enkelt ska kunna prova på olika fritidsaktiviteter utan att det kostar något. 

Det främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för 
friluftsliv. En Fritids bank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk 
utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor 
resurs för skolan i samband med frilufts- och temadagar och den är också en bra 
plats för arbetsträning och en tillgång för turismen. 

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

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

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som den 28 maj 2020, § 36, 
fattat följande beslut. 
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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 fritidsbanken samt lämna förslag till 
placering. I modellen ska beaktas möjligheterna till samordning med annan 
kommunal verksamhet och lokalisering. Uppdraget ska redovisas för 
kommunstyrelsen senast den 1 september 2021. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

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

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 140 

Motion om Åhusfältet 
Dnr: KLF 2019/264 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Motionen bifalles på så sätt att kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden 
att hos miljö- och stads byggnadsnämnden beställa en detaljplan för Ahusfåltet, 
fastigheten Vankiva 9:34, med syfte att pröva bostadsbyggande, med värnande av 
tillgången till Almaån och utpekade naturområden. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot 
beslutet till förmån för sina respektive förslag. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Miljöpartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen 
att "avseende uppförande av 1-2 vånings fristående bostadshus" ersätts med "med 
syfte att pröva bostadsbyggande". 

Johan Peltonen (SD) och Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Johan Hammarqvist (C), Björn Widmark (FV), Marianne Littke (L) och Robin 
Gustavsson (KD) instämmer i Kenny Hanssons ändringsyrkande. 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på motionen. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19.32 och 19.44. 

Kommunfullmäktige 
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Kenny Hanssons förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Kenny Hanssons förslag är huvudförslag och motförslag ska utses. Ordförande 
ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lena Wallentheims yrkande och 
finner kommunstyrelsens förslag utsett till motförslag. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Kenny Hanssons 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar nej." 

26 ja-röster och 16 nej-röster lämnas. 19 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lars Johnsson (M) 

Johan Hammarqvist (C) 

Kenny Hansson (M) 

Björn Widmark (FV) 

Robin Gustavsson (KD) 

Stefan Larsson (M) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Christer Caesar (KD) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Marie Hult (L) 

Douglas Roth (M) 

Ernst Herslow (FV) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Torsten Nilsson (M) 

Lina Bengtsson (M) 

Arne J Persson (C) 

Margreth Segerstein (M) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Maria Tennevi (KD) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Kommunfullmäktige 

Justering 

~ 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Hanna Nilsson (SD) 

Ulf Berggren (SD) 

Sven Lundh (SD) 

Jerry Andersson (SD) 

Johan Peltonen (SD) 

Mats Andersson (SD) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Lars Klees (SD) 

Jonny Dolkow (SD) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Karina Olsson (SD) 

Sverre Albinsson (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lena Wallentheim (S) 

Joachim Fors (S) 

Lena Nilsson (S) 

Utdraget bestyrkes 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

16 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Tobias Vemmenby (L) 

Marianne Littke (L) 

Karin Nilsson (M) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

26 

Magnus Åkeborn (V) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (5) 

Irene Nilsson (5) 

Johan Lindman (5) 

Monica Ero (S) 

Andreas Dahlberg (5) 

Arberesha 5abani (MP) 

Connie Asterman (5) 

Ola Lindahl (5) 

Anna Wallentheim (5) 

Ingrid Nyman (5) 

Henrik Backlund (5) 

Sven-Inge Persson (5) 

Meta Jarl (5) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Kenny Hanssons förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

19 

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 
Åhusfaltet". 

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

"Området kallat Åhusfältet är i gällande fördjupad översiktsplan för Hässleholm 
Oagakraftvunnen 2020-01-20) utpekat som område för jordbruksverksamhet och 
delvis som värdefull natur, klass 1. Den fördjupade översiktsplanen är en vägledning 
för stadsplaneringen i Hässleholm stad och ska också ses som vägledande. Då 
efterfrågan på nya bostäder i Hässleholm fortsatt är stor, framförallt på villatomter, 
är det nämndens uppfattning att förutsättningarna för Åhusfåltet 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". 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

t/41'( 1/lf 

43 (99) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

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

Bestämmelser om översiktsplaner finns i 3 kap plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. Av bestämmelserna framgår bland annat att översiktsplanen ska ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, att planen även 
ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, och hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras samt att planen inte är 
bindande. 
I kommentarer till 3 kap PBL Q"uno, 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 Ahusfåltet 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. 
Ahusfåltet 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 Ahusfåltet föreslogs för stads bebyggelse, en uppfattning som 
alltså nu har ändrats. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

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

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-18, § 211, föreslår kommunfullmäktige 
följande beslut: 

Motionen bifalles på så sätt att kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden 
att hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden beställa en detaljplan för Ahusfåltet, 
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 beslutsförslaget. 

Hanna Nilsson (SD), Robin Gustavsson (Iill) 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. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ ~I/ 

45 (99) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

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 
finner det bifallet. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Motion om "lntegrationsplikt" 
Dnr: KLF 2019/489 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Motionen ska anses besvarad. 

2. Arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att vidta en översyn av 
styrdokumenten "Integrationsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, 
sysselsättning och socialsammanhållning", och "Handlingsplan till 
Hässleholms kommuns integrationsstrategi" samt senast den 27 oktober 
2021 till kommunstyrelsen redovisa om ändringar i dokumenten bör ske och 
i så fall på vilket sätt. 

3. Ovannämnda styrdokument ändras på så sätt att arbetsmarknadsnämnden 
ska ha ansvar för uppföljning och revidering av dem. 

Reservationer 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets ledamöter 
reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Stefan Larsson (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut med ändring 
av datumet i punkt 2 till den 27 oktober 2021. 

Lena Nilsson (S), Dolores Öhman (MP) och Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sven Lundh (SD), Robin Gustavsson (KD), Hanna Nilsson (SD) och Björn 
Widmark (FV) instämmer i Stefan Larssons yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Stefan Larssons förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Komm u nf u llmä ktige 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Stefan Larssons 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar nej." 

35 ja-röster och 26 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) Ja Lena Wallentheim (S) 

Lars Johnsson (M) Ja Johan Hammarqvist (C) 

Hanna Nilsson (SD) Ja Joachim Fors (S) 

Kenny Hansson (M) Ja Lena Nilsson (S) 

Ulf Berggren (SD) Ja Magnus Åkeborn (V) 

Björn Widmark (FV) Ja Dolores Öhman (MP) 

Robin Gustavsson (KD) Ja Christer Welinder (S) 

Sven Lundh (SD) Ja Lena Svensson (C) 

Stefan Larsson (M) Ja Irene Nilsson (S) 

Jerry Andersson (SD) Ja Johan Lindman (S) 

Karin Axelsson (M) Ja Anders Edwall (C) 

Johan Peltonen (SD) Ja Monica Ero (S) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Ja Andreas Dahlberg (S) 

Christer Caesar (KD) Ja Arberesha Sabani (MP) 

Mats Andersson (SD) Ja Connie Asterman (S) 

Erik Berg (M) Ja Lina Bengtsson (M) 

Marie Hult (L) Ja Ola Lindahl (S) 

Johanna Hörgerud (SD) Ja Anna Wallentheim (S) 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja Arne J Persson (C) 

Douglas Roth (M) Ja Ingrid Nyman (S) 

Lars Klees (SD) Ja Henrik Backlund (S) 

Ernst Herslow (FV) Ja Sven-Inge Persson (S) 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja Meta Jarl (S) 

Torsten Nilsson (M) Ja Ann-Kristine Johnsson (C) 

Jonny Dolkow (SD) Ja Tobias Vemmenby (L) 

Gunnel Bruhn (SD) Ja Pierre Bäckman (V) 

Hanna Sjöstrand (SD) Ja Totalt 

Margreth Segerstein (M) Ja 

Allan Ljungqvist (FV) Ja 

Maria Tennevi (KD) Ja 

Karina Olsson (SD) Ja 

Marianne Littke (L) Ja 

Karin Nilsson (M) Ja 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Nej 
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Nej 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sverre Albinsson (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Totalt 

Ja 

Ja 

35 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Stefan Larssons förslag. 

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 Vellingemodellen. 

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 
integrationsinsatser eller insatser för övriga grupper i samhället i behov av 
försörjningsstöd. Socialnämnden vill uppmärksamma att Hässleholms kommun har 
dels en "Integrationsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, sysselsättning och 
socialsammanhållning", 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. 

I ovannämnda dokument anges att det är kommunstyrelsen som ansvarar för 
revidering och uppföljning av dokumenten. Numera är det i huvudsak 

Komm u nfu llmä ktige 
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Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

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) , 
Irene Nilsson (S), Henrik Backlund (S), Lena Svensson (C). 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 142 

Motion om "tvålärarsystem" 
Dnr: KLF 2020/496 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

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

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

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. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

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. 

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 besluta att 
motionen ska avslås. 

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. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering 
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§ 143 

Motion om att utveckla stadsbilden genom placering 
av järnvägsvagn med servering vid Stortorget 
Dnr: KLF 2020/625 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Johan Hammarqvist (C) yrkar bifall till motionen. 

Johan Peltonen (SD), Lars Johnsson (M) och Torsten Nilsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

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. 

Kommunfullmäktige 

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

För områden avsedda som allmän plats gäller att området inte mer än tillfälligtvis får 
upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte 
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 
stadsbyggnadsnämnden att motionen ska avslås. 

Kommunfullmäktige 

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

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

Ärendets tidigare behandling 

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

Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till motionen. 

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 144 

Motion om att avveckla ägandet i Kristianstad Airport 
Dnr: KLF 2020/676 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Jäv 

Lena Wallentheim (S) anmäler jäv. Anders Wallentheim (S) tjänstgör. 

Yrkande 

Dolores Öhman (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för analys av fler 
sätt att avveckla ägandet. I andra hand yrkar hon bifall till motionen. 

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

Magnus Åkeborn (V) instämmer i Dolores Öhmans yrkanden. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot bifall till 
motionen och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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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 
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 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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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). 

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Motion om att införa Ängelholmsmodellen, Aktivitet 
Förebygger 
Dnr: KLF 2019/267 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Stefan Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Hanna Sjöstrand (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

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'rebygger 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 Aktivitet Fiirebygger. 

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 

Kommunfullmäktige 

Jostecio'rp. tz_ 6 I; Utdraget bestyrkes 
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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. 
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 att motionen ska 
anses besvarad. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

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

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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§ 146 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Reservationer 

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." 

Yrkande 

Lars Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla kommunstyrelsens 
förlag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej." 

40 ja-röster och 17 nej-röster lämnas. 4 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lars Johnsson (M) 

Lena Wallentheim (S) 

Johan Hammarqvist (C) 

Kenny Hansson (M) 

Robin Gustavsson (KD) 

Joachim Fors (S) 

Lena Nilsson (S) 

Stefan Larsson (M) 

Magnus Åkeborn (V) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Irene Nilsson (S) 

Christer Caesar (KD) 

Johan Lindman (S) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Marie Hult (L) 

Douglas Roth (M) 

Monica Ero (S) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Torsten Nilsson (M) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Lina Bengtsson (M) 

Ola Lindahl (S) 

Anna Wallentheim (S) 

Arne J Persson (C) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Kommunfullmäktige 

Justering 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Hanna Nilsson (SD) 

Ulf Berggren (SD) 

Sven Lundh (SD) 

Jerry Andersson (SD) 

Johan Peltonen (SD) 

Mats Andersson (SD) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Lars Klees (SD) 

Jonny Dolkow (SD) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Margreth Segerstein (M) 

Karina Olsson (SD) 

Sverre Albinsson (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Björn Widmark (FV) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Ernst Herslow (FV) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

17 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

4 
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Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Meta Jarl (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Tobias Vemmenby (L) 

Marianne Littke (L) 

Karin Nilsson (M) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

40 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD) och John Bruun (L) anför i en 
gemensam motion följande. Sedan ombyggnationen av Järnvägsgatan i Hässleholm 
fårdigställts 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 påstigning 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. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

65 (99) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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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". 

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. 

Kommunfullmäktige 
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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 
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 
påstigning. 

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. 
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Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ulf Berggrens 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 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 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 147 

Motion om omgestaltning av Järnvägsgatan 
Dnr: KLK 2018/711 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

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

2. Motionen avslås vad avser punkten 1. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas och Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Sverigedemokraterna lämnar en skriftlig motivering undertecknad Hanna Nilsson 
(SD) med följande lydelse: 

"Sverigedemokraterna har hela tiden arbetat för att åter öppna järnvägsgatan för 
dubbelriktad trafik. Vi menar att de åtgärder som gjorts inte är tillräckliga utan vi 
måste förbättra situationen på järnvägsgatan ytterligare. Vi ställer oss bakom 
samtliga av Folkets Väls punkter i motionen. 

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

Yrkande 

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

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

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 21.15 och 21.25. 

Omröstning 

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

Kommunfullmäktige 
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Votering begärs. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

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

41 ja-röster och 20 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

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

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

Johan Hammarqvist (C) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Björn Widmark (FV) Nej 

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

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

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

Stefan Larsson (M) Ja Ulrika Widmark Barnekow {FV) Nej 

Magnus Åkeborn (V) Ja Mats Andersson (SD) Nej 

Dolores Öhman (MP) Ja Johanna Hörgerud (SD) Nej 

Christer Welinder (S) Ja Susanne Lottsfeldt (SD) Nej 

Lena Svensson (C) Ja Lars Klees (SD) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Ernst Herslow (FV) Nej 

Irene Nilsson (S) Ja Jonny Dolkow (SD) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Gunnel Bruhn (SD) Nej 

Johan Lindman (S) Ja Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Anders Edwall (C) Ja Allan Ljungqvist (FV) Nej 

Erik Berg (M) Ja Karina Olsson (SD) Nej 

Marie Hult (L) Ja Sverre Albinsson (SD) Nej 

Douglas Roth (M) Ja Paul Thurn (SD) Nej 

Monica Ero (S) Ja Totalt 20 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja 

Andreas Dahlberg (S) Ja 

Torsten Nilsson (M) Ja 

Arberesha Sabani (MP) Ja 

Connie Asterman (S) Ja 

Lina Bengtsson (M) Ja 

Ola Lindahl (S) Ja 

Anna Wallentheim (S) Ja 

Arne J Persson (C) Ja 

Maria Tennevi (KD) Ja 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ingrid Nyman (S) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Meta Jarl (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Tobias Vemmenby (L) 

Marianne Littke (L) 

Karin Nilsson (M) 

Axel Heinonen (M) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

41 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

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 stationsbyggnaden. 

Kommunfullmäktige 
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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 
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 Magasinsgatan 
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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 
numera möjlighet att stanna i samband med på- och avstigning på Järnvägsgatans 
västra sida omedelbart norr om stationsbyggnaden 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. 

Björn Widmark (FV) och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot 
beslutet. Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD) lämnar en skriftlig motivering 
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 samtliga av Folkets 
Väls punkter i motionen och önskar att man så fort som möjligt genomför 
förändringarna längs med Järnvägsgatan. 

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

Björn Widmark (FV) och 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. 

Kommunfullmäktige 
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Votering begärs. 

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

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

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

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas och Folkets väls ledamöter samt Kenny Hansson (M) 
reserverar sig mot beslutet. 

Sverigedemokraterna 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 migranter betalar Hässleholms 
kommun ut försörjningsstöd. Detta leder till att man från dag ett hamnar i ett 
olyckligt bidragsberoende. 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 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 bidragsberoendet och givit en tydlig signal om att i Sverige gäller 
arbetslinjen. 

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

Kommunfullmäktige 
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Yrkande 

Ulf Berggren (SD), Hanna Nilsson (SD), Sven Lundh (SD), Björn Widmark (FV) 
och Patrik Jöns son (SD) yrkar bifall till motionen. 

Robin Gustavsson (KD ), Lena Nilsson (SD), Lars Johnsson (M) och Magnus 
Akeborn (V) yrkar avslag på motionen. 

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." 

40 ja-röster och 21 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

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

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

Johan Hammarqvist (C) Ja Kenny Hansson (M) Nej 

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

Joachim Fors (S) Ja Björn Widmark (FV) Nej 

Lena Nilsson (S) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Jerry Andersson (SD) Nej 

Magnus Åkeborn (V) Ja Johan Peltonen (SD) Nej 

Dolores Öhman (MP) Ja Ulrika Widmark Barnekow (FV) Nej 

Christer Welinder (S) Ja Mats Andersson (SD) Nej 

Lena Svensson (C) Ja Johanna Hörgerud (SD) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Susanne Lottsfeldt (SD) Nej 

Irene Nilsson (S) Ja Lars Klees (SD) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Ernst Herslow (FV) Nej 

Johan Lindman (S) Ja Jonny Dolkow (SD) Nej 

Anders Edwall (C) Ja Gunnel Bruhn (SD) Nej 

Erik Berg (M) Ja Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Marie Hult (L) Ja Allan Ljungqvist (FV) Nej 

Douglas Roth (M) Ja Karina Olsson (SD) Nej 

Monica Ero (S) Ja Sverre Albinsson (SD) Nej 

Komm unf u llmä ktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

76 (99) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Gunnel Gustavsson (KO) 

Andreas Dahlberg (S) 

Torsten Nilsson (M) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Lina Bengtsson (M) 

Ola Lindahl (S) 

Arne J Persson (C) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Meta Jarl (S) 

Anders Wallentheim (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Tobias Vemmenby (L) 

Marianne Littke (L) 

Karin Nilsson (M) 

Axel Heinonen (M) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Ja Paul Thurn (SO) 

Ja Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

40 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Nej 

21 

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 

Kommunfullmäktige 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

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 
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 besluta att avslå 
motionen. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig 
motivering undertecknad Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD). 

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 

Kommunfullmäktige 
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beslut bifallet. 

Votering begärs. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

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 (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: 
Socialnämnden 
Arbetsmarknadsnämnden 

Kommunfullmäktige 
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§ 149 

Motion om lokal för en sammanhållen inomhusträning 
Dnr: KLF 2020/1078 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheim, Connie Asterman och Anna Wallentheim, samtliga 
Socialdemokraterna, har väckt en motion i kommunfullmäktige rubricerad "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 17 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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Bedömning 

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. 

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

8 ja-röster och 5 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 

Kommunfullmäktige 
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§ 150 

Motion om graffitikonst/muralkonst 
Dnr: KLK 2017/400 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Magnus Åkeborn (V) och Håkon S Jansen (MP) väckte en motion i vilken de på 
anförda skäl yrkade att kommunen "upprättar/ anvisar en större väggyta centralt i 
Hässleholm, där man kan uttrycka sig med graffiti konst/ mural konst lagligt. 

upprätta/ anvisa en större väggyta centralt i kransorterna, där man kan uttrycka sig 
med graffiti konst/mural konst lagligt." 

Motionen har remitterades till dåvarande kulturnämnden och tekniska nämnden. 

Kulturnämnden och tekniska nämnden, genom tekniska förvaltningen, pekade i sina 
yttranden båda på vissa omständigheter som de ansåg kräva ytterligare utredning. 
Kulturnämnden förklarade sig beredd att åta sig ansvaret för att ta fram en sådan 
utredning, som den ansåg borde ske i samråd med berörda kommunala förvalt
ningar och eventuellt andra berörda intressenter. Dåvarande kommunlednings
kontoret bedömde i tjänsteskrivelse att det var ett lämpligt sätt att hantera frågan. 

Därefter beslutade kommunfullmäktige den 27 november 2017, § 243, att 
återremittera ärendet för vidare utredning. 

Kommunledningskontoret föreslog i tjänsteskrivelse den 13 december 2017 att 
motionen skulle avslås . 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 januari 2018, § 14, att 
återremittera ärendet. 

Kommunledningskontoret vidhöll i tjänsteskrivelse den 23 januari 2019 sitt förslag 
att motionen skulle avslås. 

Därefter beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet "för vidare utredning 
i kultur- och fritidsnämnden enligt kommunfullmäktiges beslut om återremiss", 
vilket också skedde. 
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Kultur- och fritidsnämnden har den 18 februari 2021, § 17, beslutat "att med 
hänvisning till polisens yttrande i frågan samt till kostnaden för att uppföra lagliga 
graffitiväggar föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen". 

I sammanträdesprotokollet anförs vidare bland annat följande. 

Under 2019-2020 har en dialog avseende ärendet förts mellan berörda tjänstemän 
från kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och 
polisen. 

Tekniska förvaltningen har i en fördjupning lämnat följande synpunkter: 
- Initiativet och huvudintresset finns hos kultur- och fritidsförvaltningen. Det är 
därför rimligt att denna förvaltning ansöker hos tekniska förvaltningen som står för 
upplåtelsen av marken. Själva väggen/konsten ansvarar alltså kultur- och 
fritidsförvaltningen för. 

- Det går inte att reglera vad som målas på väggen om det skall vara graffiti men 
däremot avgör tekniska förvaltningen vad som är klotter och får därmed 
klottersanera vid behov. 

- Nästa fråga hör ihop med ovan, dvs då tekniska förvaltningen klassar målning som 
klotter så klottersanerar man också. För kostnaden för detta står antingen 
kultur-och fritidsförvaltningen alternativt att en budget avsätts som hanteras av 
tekniska förvaltningen. 

- Hur ofta man behöver klottersanera beror på vad som uppkommer på väggen och 
detta överlåts till tekniska förvaltningen att bedöma. 

- Det är klottraren som utför handlingen och denna kan även bötfällas för detta i 
vanlig ordning. Detta är dock svårt om man väljer att upprätta en 

graffiti-/klottervägg så bötfällning får man förslagsvis bortse ifrån på denna plats. 

- En graffitivägg innebär att vem som helst får måla och även måla över. 
- En del menar att en vägg av detta slag kan öka klotter, andra menar att man samlar 
det och gör något positivt av det hela. Tillräcklig kunskap saknas för att säga att det 
är på ena eller andra sättet. Tekniska förvaltningen, återigen, upplåter bara platsen 
och kultur- och fritidsförvaltningen måste stå för själva iden. 
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Förebyggandecentrum/ socialförvaltningen lämnar följande yttrande. 
Tjänstepersoner vid förebyggandecentrum ser inte att det, gällande trygghetsfrågan, 
är någon nackdel med en laglig graffitivägg så länge som man är tydlig med syftet 
med den och har tydliga former och rutiner för underhåll och skötsel av den. Att 
man går ut med tydlig information kring väggens vara och syfte är viktigt. 

Polisen i Hässleholm lyfter däremot fram att en dylik vägg kan medföra vissa 
problem. Man har yttrat följande i frågan. 

"Polisen i Hässleholm vill inte att Hässleholm sätts på kartan när det gäller detta, det 
kan locka icke lagliga utförare till sig. Vi hoppas att det inte gör det men med en 
kommande tågdepå och en relativt stor järnvägsknut så kan det bli problem. På 
fråga om vi fattar misstankar om klotter, pågående brott, och vi utför en kroppsvisi
tation så kan hen hävda att man är på väg till den lagliga väggen, det beror natur
ligtvis på var den kommer att placeras." 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det kan finnas vissa fördelar med att skapa 
en laglig graffitivägg. Dels ges kommuninvånarna på detta sätt möjlighet att skapa i 
det offentliga rummet vilket berör frågor som mänskliga rättigheter. En graffitivägg 
kan också nå en målgrupp som annars kan vara svår att nå med organiserad 
kulturverksamhet. En laglig graffitivägg kan även utgöra en mötesplats som kan ge 
förutsättningar för möten som är överskridande gällande könstillhörighet, ålder, 
bakgrund och nationalitet. I förlängningen av detta kan även barnperspektivet 
tillgodoses, genom att barn och unga får ta del av och själv delta i skapande i det 
offentliga rummet. Kultur- och fritidsförvaltningen ser, liksom tekniska förvalt
ningen, att huvudansvaret i det fall en graffitivägg skulle inrättas bör ligga hos KFF. 
Detta då innehållet på väggen är att ses som en konstform. Till skillnad från 
tekniska förvaltningen anser man dock att om ansvaret för innehåll på väggen ligger 
på kultur- och fritidsförvaltningen bör även ansvaret att avgöra vad som är klotter 
och klottersanera ligga på denna förvaltning. Det vill säga att kultur- och 
fritidsförvaltningen tar ett helhetsansvar för väggen avseende dess innehåll. 

Då underhåll av en dylik vägg medför såväl personella som materiella kostnader 
måste i sådant fall medel tillföras för att man ska kunna gå vidare med ärendet och 
upprätta en graffitivägg. Kostnad för underhåll av en (1) vägg som med jämna 
mellanrum målas beräknas uppgå till i ca 25 tkr årligen för material, ca 40 tkr i 
arbetskostnad samt ca 35 tkr i medel till oförutsedd klottersanering inkl arbetskraft. 
Detta är baserat på att väggarna målas över helt/ underhålls med ett intervall om ca 
1 gång per månad. Den totala underhållskostnaden per vägg är alltså att beräkna till 
ca 100 tkr årligen. 
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I enlighet med polisens yttrande samt med hänsyn till kostnadsbilden föreslås att 
motionen avslås. 

Bedömning 
Mot bakgrund av vad som sålunda framgår av den senaste av kultur- och fritids för
valtningen genomförda utredningen delar kommunledningsförvaltningen 
bedömningen att motionen bör avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-31, § 57, kommunfullmäktige besluta att 
motionen ska avslås. 

Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet anser att konst är liv och liv är konst och skall alltid respekteras 
som alla människors rättighet att uttrycka sig. Denna motion skulle kunna vara ett 
konstprojekt då frågeställningen har lett till intressanta och avslöjande diskussioner 
om vad konst är. 

Motionen är dock en motion om att vi som kommun skulle kunna främja 
konstutövande. Problem som redovisas i handlingarna är till för att lösas. Så 
utvecklas samhället och vi människor." 

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

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 
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§ 151 

Motion om att göra en plan för bostad först i 
Hässleholm 
Dnr: KLK 2019/495 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) väckte en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkade att 
"Miljö och stads byggnadsnämnden med dess förvaltning får i uppdrag att göra en 
plan för hur bostad först konceptet ska kunna verkställas snarast i Hässleholms 
kommun". Som grund för yrkandet anförde hon följande. 

Vi behöver fler bostäder till alla i Hässleholm, även de som är bostadslösa i dag. För 
att få igång detta måste alla byggföretag, fastighetsägare och kommunen åläggas att 
precisera hur stor andel av lägenheterna i detaljplanen som ska vara avsedda för att 
kunna ta det bostadssociala ansvaret. Detaljplanen ska innehålla hur stor andel i 
procent som ska vara det bostadssociala ansvarstagandet till sociala bostäder eller 
bostad först. Arbetssättet i Bostad först utgår från att en egen bostad är en 
grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för 
att kunna göra något åt sina livsproblem. Rent konkret erbjuds människor i akut 
hemlöshet ett eget förstahandskontrakt. Detta kombineras sedan med frivilliga och 
individuellt anpassade hjälpinsatser. Arbetssättet i Bostad först är beprövat, 
kostnadseffektivt och framgångsrikt, kort sagt ett evidensbaserat sätt att arbeta. 

Motionen remitterades till miljö- och stads byggnadsnämnden och socialnämnden. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen meddelade under hand att man inte kan 
hantera frågan inom den lagstiftning som finns för framtagande av bostäder, utan 
ser det som en ren socialpolitisk fråga och att man därför inte avser att yttra sig över 
motionen. 

Socialnämnden har den 19 november 2019, § 76, beslutat att "lämna föreliggande 
tjänsteskrivelse som svar på motionen" i vilken anförs följande. 

Frågan om att införa Bostad först i Hässleholm har diskuterats vid några tillfallen. 
Slutsatserna vid dessa tillfallen har varit att tillgången till bostäder är avgörande. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

87 (99) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Bostad först handlar först och främst om att hemlösa personer ska få en bostad 
genom ett förstahandskontrakt och sedan erbjudas fortsatt stöd och vård, vilket 
dock inte är en förutsättning för att få bostaden. Fokus är på att uppnå boende
stabilitet och i andra hand erbjuda stöd för att hantera psykisk problematik och 
missbruk. Stödinsatsen som erbjuds består av någon form av case management, 
oftast enligt ACT-modellen, från engelskans "assertive community treatment", där 
alla insatser erbjuds av ACT-teamet och inkluderar dygnet runt-kontakt. Det ställs 
inga krav på nykterhet eller deltagande i behandling. För att kunna införa Bostad 
först i Hässleholm krävs att verksamheten får tillgång till lägenheter. Det vill säga att 
hyresvärdarna ät beredda att upplåta förstahandskontrakt till personer som ingår i 
målgruppen. Socialnämnden anser därför att det har angeläget att arbeta vidare med 
frågan. 

Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse som beslut att motionen 
skulle anses besvarad. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 september 2020, § 122, att 
återremittera ärendet "för att beredas och behandlas politiskt i 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden." 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 januari 2021, 
§ 8 att "överlämna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande, med 
Kenny Hanssons tillägg, över Remiss planremisser - Motion om att göra en plan för 
'bostad först' i Hässleholm som miljö- och stadsbyggnadsnämndens svar till 
kommunfullmäktige". 

Kenny Hanssons tillägg var att nämndens yttrande "kompletteras med följande 
slutsats: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad". 

Förvaltningens förslag till yttrande lyder sålunda. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden ser att förslaget om att genomföra åtgärder 
enligt modellen "Bostad först" kan leda till förbättrade livsvillkor för hemlösa 
perso-ner. Hur åtgärderna kan genomföras är nästa steg och där önskar 
kommunfullmäktige förslag på en plan från miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 
Nämnden verkar inom ramen för plan- och bygglagen genom att ta fram över
siktsplaner, detaljplaner och program med syfte att fastlägga den fysiska planeringen 
av mark och vattenanvändningen i kommunen. Lagstiftningen för att verkställa 
denna planering är tydlig med vad som kan och får regleras i en detaljplan. Kommu
nen har ingen möjlighet att utifrån egna behov lägga till andra planbstämmelser än 
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de som Boverket nämner i sina allmänna råd. Det uttryckta önskemålet i motionen 
om att detaljplanen skulle innehålla hur stor andel i procent som ska vara det 
bostadssociala ansvarstagandet till sociala bostäder går därför inte att tillgodose. En 
detaljplan ger byggrätt för att uppföra bostäder inom kvartersmark men kan inte 
reglera till exempel upplåtelseformer eller andra överenskommelser med fastighets
ägare. Sådana frågor kan istället regleras i civilrättsliga avtal parterna emellan. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ser därför ingen möjlighet att ta fram en 
plan för genomförandet av åtgärdsmodellen "Bostad först" inom ramarna för de 
lagar som styr nämndens verksamheter. 

Mot bakgrund av yttrandet från miljö- och stadsbyggnadsnämnden vidhåller 
kommunledningsförvaltningen förslaget att motionen ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-31, § 58, kommunfullmäktige att motionen ska 
anses besvarad. 

Socialdemokraternas ledamöter och Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till motionen. 

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

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 152 

Motion om våtmark 
Dnr: KLF 2020/1140 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Dolores Öhman och Arberesha Sabani, båda Miljöpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige. 

De yrkar att kommunfullmäktige i Hässleholm beslutar om ett tillägg i HIBAB:s 
ägardirektiv om att bolaget ska arbeta med att återskapa den gamla Hovdalåns 
meandrande åfåra och för att skapa permanenta våtmarksområden i de låglänta 
delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån i syfte att förbättra miljönyttorna 
gällande vattenrening, vattenhushållning, ökad biologisk mångfald och rekreation 
med grund i utredningen "Förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och 
restaurering av Hovdalaån." 

Som grund för yrkandet anför de följande. Enligt utredningen "Förutsättningar för 
våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån", som behandlades i 
kommunstyrelsen den 2 september 2020, finns det goda förutsättningar för att 
återskapa den gamla Hovdalåns meandrande åfåra och för att skapa permanenta 
våtmarksområden i de låglänta delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån. I 
rapporten presenteras och diskuteras miljönytta, skötsel, kostnader, finansiering, 
motstående intressen och nödvändig vattenrättslig prövning för respektive 
åtgärdsförslag. Utredningen är tydlig positiv till att gå vidare med att anlägga 
våtmarker längs Hovdalaån och Tormestorpsån. Det finns positiva ekonomiska, 
sociala och ekologiska förutsättningar för att anlägga våtmarker. Det finns bidrag att 
söka för både skötsel och anläggandet. Våtmarkerna kan leverera mycket viktiga 
effekter gällande vattenhantering och biologisk mångfald. Utredningsområdet består 
av de öppna markerna som ligger mellan Hovdala slott och Finjasjön väster om 
Tormestorpsån och ägs till största delen av Hässleholms Industribyggnads AB 
(HIBAB) och till en mindre del av Statens fastighetsverk. 

Motionen har remitterats till HIBAB, som i yttrande anför i huvudsak följande. 

HIBAB avråder ägaren från att detaljstyra via ett tillägg i ägardirektivet och föreslår 
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istället att i samband med ägardialogen redovisa för ägaren om bolagets pågående 
hållbarhetsarbete. 

Vidare hänvisar bolaget till ett utdrag ur ovannämnda utredning (sidan 41): "Arbetet 
med vattenvårdsåtgärder bör ske långsiktigt och systematiskt. För att uppnå mätbara 
resultat beträffande vattenrening och på Finjasjöns vattenkvalitet krävs omfattande 
åtgärder i hela sjöns tillrinningsområde och/ eller i sjön. Enstaka våtmarksanlägg
ningar, även sådana som kan anses ge hög näringsrening per våtmarksyta, kan inte 
förväntas ge mätbara effekter i Finjasjön. Förutsättningarna för att få tillstånd 
våtmarker för effektiv näringsrening i utpekat område är tyvärr ogynnsamma". 

Bakgrunden till förevarande ärende är en tidigare väckt motion (KLK 2016/259) 
från dåvarande fullmäktigeledamoten Håkan Spångberg (SD), i vilken han yrkade att 
det skulle genomföras en förutsättningslös utredning av eventuell etablering av 
våtmark alternativt fortsatt jordbruk mellan Hovdala och Tormestorpsån. Motionen 
fick till resultat att kommunstyrelsen i beslut den 16 november 2016, § 257 föreslog 
kommunfullmäktige följande beslut. 
1. Motionen bifalls. 

2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med motionärens förslag, 
genomföra en utredning av förutsättningarna för anläggande av våtmarker mellan 
Hovdala och Tormestorpsån. 

I beslut den 30 januari 2017, § 13, ärende KLK 2016/139, beslutade kommunfull
mäktige att följa kommunstyrelsens förslag. 

Den 20 december 2019 förelåg utredningen "Förutsättningar för våtmarker på 
Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån", utförd av Ekologigruppen AB, i 
färdigt skick. 

Den 2 september 2020, § 151, beslutade kommunstyrelsen att godkänna 
utredningen om förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering 
av Hovdalaån och "överlämnar den till Hässleholms Industribyggnads AB för 
eventuell åtgärd". 

Bedömning 
Kommunledningsförvaltningen delar HIBAB:s uppfattning att det är olämpligt att i 
detalj styra bolagets verksamhet, vilket skulle bli fallet om det föreslagna tillägget till 
bolagets ägardirektiv görs. Motionen bör därför avslås. 
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Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-04-28, § 80, kommunfullmäktige besluta att 
uppdra åt kommunstyrelsen att uppdra åt arbetsutskottet att i dialog med HIBAB 
genomföra ett av projekten under förutsättning att bolaget erhåller bidrag till 
projektets genomförande. Motionen ska med detta anses besvarad. 

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

"Sverigedemokraterna är positiva till att en våtmark anläggs på Hovdala. Dock 
menar vi att det ska göras enligt ett av alternativen i den utredning som gjorts och 
inte i enlighet med motionen. 

På grund av detta yrkade Sverigedemokraterna 

- Att motionen bifalles på så sätt att HiBAB ges i uppdrag att genom ägardirektiv 
anlägga en våtmark enligt ett av alternativen i liggande utredning. 

Då vårt avslagsyrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet." 

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

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Miljöpartiets motion handlar om att ändra i HIBABs ägardirektiv så att bolaget får 
instruktion att jobba med att utveckla våtmarker på Hovdalaområde. 

I ärendet finns en utredning genomfört av sakkunniga som beskriver tre olika 
alternativ för att anlägga våtmarker. Trots 44 sidor som beskriver många positiva 
värden och fördelar som skulle uppstå genom att anlägga våtmarker, anger HIBABs 
styrelse att de avråder ägaren från att ändra i ägardirektivet på ett sätt som leder till 
att bolaget ska anlägga våtmarker. Den enda anledning som bolaget anger är att 
Finjasjöns vattenkvalitet är så dålig att det behövs fler åtgärder, utöver våtmarker, 
för att lyckas med näringsrening. Baserat på bolagets korta och förhalande svar 
avslås motionen. 

Jag känner frustration och upplever det korta svaret som ges till vår viktiga motion 
som provocerande. Med ljus och lykta letar man desperat i utredningens 44 sidor 
för att hitta nackdelar med att anlägga våtmarker trots de många positiva effekter på 
vattenhantering, biologisk mångfald och friluftsliv som anges. 
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Jag vet att många partier är positiva till att anlägga våtmarker på Hovdalaområdet. 
Jag tror att till och med en majoritet av partierna i kommunfullmäktige vill detta. Jag 
hoppas att partierna tidligt visar vad de står i frågan när motionen till slut behandlas 
av fullmäktige." 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att motionen bifalles på så sätt att HIBAB ges i uppdrag 
genom ägardirektiv att anlägga en våtmark enligt ett av alternativen i liggande 
utredning. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att uppdra åt 
arbetsutskottet att i dialog med HIBAB genomföra ett av projekten under 
förutsättning att bolaget erhåller bidrag till projektets genomförande. Motionen 
skall med detta anses besvarad. 

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

Sänt till: 
Hässleholms Industribyggnads AB 

Kommunfullmäktige 
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Motion om införande av hyrcykelsystem 
Dnr: KLF 2020/1154 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Johan Lindman och Lena Wallentheim, båda Socialdemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

1) Att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt berörd nämnd att införa ett 
hyrcykelsys tem. 

2)Att kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda förutsättningarna 
och modell för medfinansiering med exempelvis de kommunala bolagen och vårt 
lokala näringsliv. Exempel på medfinansiering kan vara sponsring, försäljning av 
reklamytor mm. 

Som grund för sina yrkanden anför motionärerna följande. 

Hässleholm är till ytan en stor kommun och då man ska handla eller skjutsa barn till 
aktiviteter är bilen ett naturligt transportmedel för många. Många resor kan helt eller 
delvis ersättas med cykel. Då man ska ge sig ut på utflykt till någon av kommunens 
sevärdheter, ta sig till jobbet eller om man ska ett snabbt ärende kan cykel vara 
antingen ett trevligt sätt att ta sig runt eller rent av ett smidigare sätt att komma 
fram. Den som pendlar skulle lätt kunna välja tåg för att sedan ta den sista biten 
från stationen på cykel. Att använda cykel helt eller delvis på resan kan vara 
intressant för turister såväl som arbetspendlare. Fördelar med ett hyrcykelsystem är 
att det hjälper att minska utsläpp, kan minska restider och uppmuntrar till motion. 

Flera kommuner har infört ett system med hyrcyklar. Malmö by bike ägs och drivs 
av Clear Channel i utbyte mot reklamytor i staden, och i Lund har man valt att 
implementera JC Decauxs hyrcykelsystem som finns på flera platser i världen. Men 
även mindre städer som Lidköping har infört ett system för hyrcyklar. Här har 
kommunen samarbetat med enskilda företagare och andra lokala intressenter. De 
som infört ett system har valt lite olika vägar beroende på kommunens storlek. För 
en kommun av Hässleholms storlek är det troligt att lokala samarbeten kommer 
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Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 18 februari 2021, § 16, 
beslutat att godkänna förvaltningens förslag. Sammanfattningen av detta förslag är 
att kultur- och fritidsförvaltningen anser att syftet med motionen är gott, men att 
systemet inte ska bedrivas med kommunala medel eller i kommunal regi och att 
tillväxtavdelningen, som har en stor kunskap i ämnet och med bakgrund av 
konsultrapporten, bör utreda hyrcykelsystemet vidare för att klargöra målpunkter 
och finansiering. 

Tekniska nämnden beslutade den 18 februari 2021, § 21, att yrka att motionen 
avslås i sin helhet. Av i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat 
följande. 

Under 2016 har Tyrens tagit fram en utredning, för Hässleholms kommuns räkning, 
med fokus att införa hyrcykelsystem i Hässleholm och dess förutsättningar. En 
utredning som motionen efterfrågar finns därmed redan men en del bör ses över 
ytterligare och vidareutvecklas. 
Nedan ses en tabell hämtat från Tyrens utredning med uppskattade kostnader 
(2016) för olika typer av lösningar uppdelat på uppförande- och driftkostnad. 
Viktigt att tänka på här är aktiviteter och följder som hamnar på driften och den 
aktören, exempelvis flytt av cyklar för att hålla stationerna aktiva med tillräckligt 
många platser lediga och tillräckligt många cyklar inne, drift och underhåll av 
stationer samt av cyklar. 

Slutsatserna av Tyrens utredning 2016 blev enligt följande. Med anledning av att 
Hässleholm är en relativt liten stad föreligger det troligen svårigheter att lyckas med 
avancerat stationsbaserat hyrcykelsystem. Större städer har generellt enklare att 
lyckas med hyrcykelsystem än vad mindre städer har. Däremot har det historiskt sett 
visat sig vara lyckosamt att införa hyrcykelsystem i städer med låg andel cyklande. I 
Hässleholm sker endast 8% av resorna med cykel vilket skulle kunna indikera goda 
förutsättningar för att lyckas med ett hyrcykelsystem i Hässleholm. 
Den ekonomiska risken är störst med ett avancerat stationsbaserat system och minst 
med en helt manuell lösning med en station vilket motiverar valet av en enklare 
lösning. Nackdelen med den enklare manuella lösningen är emellertid att denna i 
princip endast riktar sig till turister. Betraktas istället en enkel digital lösning, likt den 
i Region Gävleborg, skulle det troligtvis vara möjligt att nå ut till både turister och 
arbetspendlare. Ur operatörens synvinkel är denna lösning också mer flexibel än en 
stationsbaserad lösning då det endast krävs vanliga cykelställ samt att det är enkelt 
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att tillföra, ta bort eller flytta stationer om efterfrågan skulle variera. 
Rapporten/ utredningen har på en övergripande nivå belyst vilka förutsättningar och 
alternativa lösningar som det finns för ett hyrcykelsystem i Hässleholm. I ett 
eventuellt fortsatt arbete är det av stor vikt att undersöka hur de stora arbetsgivarna 
samt arbetspendlare och andra resenärer i Hässleholm ser på införandet av ett 
hyrcykelsystem. Vidare bör även utformning och omfattning av systemet studeras i 
detalj för att på så sätt skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett lyckat 
hyrcykelsystem i Hässleholm. 
Ett bifall av motionen kräver ett fortsatt arbete och att avsätta resurser. Man 

behöver 
- avsätta budget att vidare utreda förutsättningarna för hyrcykelsystem i Hässleholm 
- avsätta budget för införandekostnad och årlig driftkostnad för 
hyrcykelsystem för det system som väljs. 

Bedömning 

Såsom motionärerna själva påpekar är Hässleholm en stor kommun till ytan, störst 
eller näst störst i Skåne beroende på hur man räknar. Det kan därför antas att 
många förflyttningar inom kommunen helst görs med annat fårdmedel än cykel. De 
som arbetspendlar inom huvudorten med cykel torde i de flesta fall föredra att äga 
sin cykel och vara mindre intresserade av att hyra. Turister kan antas åka bil direkt 
till Hovdala; att exempelvis cykla från stationen ut till Hovdala upplevs nog av de 
flesta som för långt. Arbetspendlare som kommer med tåg till Hässleholm skulle 
möjligen kunna vara intresserade av att hyra cykel för fård till slutmålet om det är 
för långt att gå, istället för att hålla sig med egen cykel. Sammantaget gör kommun
ledningsförvaltningen bedömningen att intresset av att hyra cykel i kommunen kan 
antas vara tämligen ringa och kan inte finna att det av utredningen i ärendet finns 
något som talar emot detta antagande. 

Att införa ett hyrcykelsystem kommer vidare, oavsett hur det organiseras, att 
innebära kostnader för kommunen, inte bara för införandet och driften, men även 
för det omfattande fortsatta utredningsarbete som att döma av hittills verkställd 
utredning kommer att behövas. 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår kommunledningsförvaltningen att 
motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-04-28, § 81, kommunfullmäktige att motionen ska 
avslås. 
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Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Socialdemokraternas ledamöter och Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till motionen. 

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

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 154 

Motion om att utreda förutsättningarna för 
industrispåret i Hässleholm 
Dnr: KLK 2018/727 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Anita Johannesson, vid tiden för motionens väckande obunden ledamot, väckte en 
motion i kommunfullmäktige, i vilken hon anförde följande: 

I Osby har kommunen satsat på att utveckla godshanteringen på järnväg genom att 
investera i industrispår med omlastningsytor. På industriområdet i Hässleholm finns 
i dag ett spårsystem som i princip står oanvänt. I området finns ett antal 
företag/verksamheter som borde ha intresse av en fungerande infrastruktur där 
spårbundna transporter borde ingå. Att i möjligaste mån överföra transporter på 
järnväg avlastar vägnätet och är ett energieffektivt sätt att hantera godstransporter. 
Ett utvecklat industrispår borde dessutom vara av intresse om industriområdet 
Hässleholm Nord utvecklas i framtiden. Exempel på verksamhet där kommunen 
kunde vara en föregångare i användandet av industrispåret är flis- / och 
sopförbränningen i fjärrvärmeverket. Det är av stor vikt att kommunen och de 
kommunala bolagen ligger i framkant för att visa på industrispårets potential. 

Med stöd av det sålunda anförda yrkar hon att kommunfullmäktige beslutar 
följande. Förutsättningarna för att investera i industrispåret utreds. Detta ska ske i 
samråd med såväl privata företag som kommunala bolag och även omfatta en 
beräkning av kostnaden för investeringen. Medfinansiering från potentiella brukare 
och andra finansieringsmöjligheter ska undersökas. 

Tillväxtavdelningen har kommit in med utredning och yttrande i ärendet. Av 
utredningen framgår i huvudsak följande. På Läredaområdet använder idag ett 
företag industrispåret en dag i veckan i sin verksamhet. Ytterligare fem av de 19 
företag som deltagit i undersökningen anger att de planerar att använda 
industrispåret i framtiden, inklusive då även det företag som idag driver trafiken på 
industrispåret. Tre företag därtill uppger att de är osäkra. Det finns också en önskan 
bland företag att bibehålla industrispåret. Vikten av att skapa (och bibehålla) 
förutsättningar för framtida industriverksamheter och kunna tillgodose nya 
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kundförfrågningar lyfts i detta avseende. Merparten av företagen som svarat, anger 
att de varken använt spåret eller planerar att göra det inom den närmsta tiden 
(kommande fem år) heller. Sammanfattningsvis finns intresse hos näringslivet att 
industrispåret bibehålls och underhålls. Ställningstagande bör övervägas kring ett 
uppdrag för att öka intresset för att använda industrispåret för godstrafik. En sådan 
insats bör givetvis avvägas mot kostnaden för drift och underhåll samt eventuella 
tillkommande investeringar för upprustning av spåret. Under 2020 uppmättes 
kommunens kostnader för att underhålla och sköta spåret så det är hjälpligt, d.v.s. 
så att spåret uppfyller minimumkraven för Godkänt, till ca 400 tkr. Om 
industrispåret ska uppnå kriterierna för nivå Grön, med nuvarande 
användningskapacitet, uppger tekniska förvaltningen att detta medför en 
kostnadsökning till ca 600 tkr årligen. Idag är intäkterna för nyttjandet av spåren 15 
000 kr/år. Enligt uppgifter från tekniska förvaltningen uppskattas 
investeringskostnaden för kommunen att landa på mellan 1-2 Mkr om 
industrispåret ska rustas upp ( eller behöver) användas i större utsträckning än vad 
det gör i dagsläget. 

I yttrande anför tillväxtavdelningen bland annat följande. 
Sammanfattningsvis finns intresse hos näringslivet att industrispåret bibehålls och 
underhålls. Utifrån att det finns ett tydligt uttalat intresse förespråkar tillväxt
avdelningen att industrispåret bibehålls. Ställningstagande bör övervägas kring ett 
uppdrag för att öka intresset för att använda industrispåret för godstrafik. En sådan 
insats bör givetvis avvägas mot kostnaden för drift och underhåll samt eventuella 
tillkommande investeringar för upprustning av spåret. 

Mot denna bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen kan 
anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-04-28, § 82, kommunfullmäktige att motionen ska 
anses besvarad. 

Sänt till: 
Tillväxtavdelningen 
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