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Douglas Roth, Patrik Jönsson, Irene Nilsson, Lars Johnsson, Hanna Nilsson(§§ 
155-163, 165-170), Lena Wallentheim, Ulf Berggren, Björn Widmark, Robin 
Gustavsson, Joachim Fors, Magnus Akeborn, Dolores Öhman, Karin Axelsson, 
Ulrika Widmark Barnekow, Christer Caesar, Marie Hult(§§ 161-170), Anders 
Edwall, Anita Peterson, Ernst Herslow, Arberesha Sabani, Agneta Olsson 
Enochsson. 

Närvarande digitalt via Teams:Johan Hammarqvist, Kenny Hansson, Sven Lundh, 
Lena Nilsson, Stefan Larsson(§§ 155-160),Jerry Andersson, Christer Welinder, 
Lena Svensson, Johan Peltonen, Mats Andersson, Camilla Lindoff (§§ 161- 170), 
Erik Berg(§§ 155-160),Johanna Hörgerud, Benny Petersson, Susanne Lottsfeldt, 
Monica Ero, Lars K.lees, Gunnel Gustavsson, Andreas Dahlberg, Torsten Nilsson, 
Jonny Dolkow, Connie Asterman, Lina Bengtsson, Ola Lindahl, Gunnel Bruhn, 
Anna Wallentheim (§§ 155-161), Arne J Persson, Hanna Sjöstrand, Margreth 
Segerstein, Allan Ljungqvist, Maria Tennevi, Ingrid Nyman, Karina Olsson. 

Helena Malje (§§ 155-160, 162-170). Närvarande digitalt via Teams: Henrik Backlund, 
Sven-Inge Persson, Ann-Kristine Johnsson, Tobias Vemmenby, Marianne Littke 
(§§ 155-160), Andreas Novotny,Joakim Karlsson(§§ 161-170), Axel Heinonen (§§ 
161-170), Sverre Albinsson, Ken Breisch, Paul Thurn (§ 164). 

Närvarande digitalt via Teams: Jonas Andersson, Meta Jarl, Anders Wallentheim, 
Marianne Nilsson, Leif Nilsson, Gustaf Karlström, Thom Nilsson, Mikael 
Björklund, Stefan Svensson, Erika Heil-Utbult, Hans-Göran Hansson, Agnetha 
Karlsson, Karin Nilsson, Erik Åberg Linnet, Pierre Bäckman. 

Kanslichef Marina Nillund, kommunjurist Magnus Gjerstad. Närvarande digitalt via 
Teams: Kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Benny Petersson och Anita Petersson 
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Justeringens plats, tid : 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

Kommunfullmäktige 

Justering 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -06-07 

Torsdagen den 17 juni 2021 kl.14.00, stadshuset 

§§ 155 - 170 

Sekreterare 

Ordförande 

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

Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Kommunfullmäktige 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2021-06-07 

2021-06-18 

2021-07-12 

Kommunlednings förvaltningen 

~~~ 
Louise Davidsson 
2021-07-

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Vinslöv § 155 

Val av huvudmän Sparbanksstiftelsen Farstorp § 156 

Avsägelse av uppdrag som ersättare för ombud i Kommunassurans § 157 
Syd försäkrings AB och ombud i Skånes kommuner 

Anmälningsärenden § 158 

Inlämnade motioner § 159 

Nytt badhus i Hässleholm § 160 

Atgärdsprogram - Effektivisering av kommunens lokalbestånd § 161 

Granskning av omsorgsnämndens § 162 
digitaliseringsarbete 

Ändring av reglementena för kommunstyrelsen och tekniska § 163 
nämnden 

Motion om lokal för en sammanhållen inomhusträning § 164 

Motion om graffitikonsUmuralkonst § 165 

Motion om att göra en plan för bostad först i Hässleholm § 166 

Motion om våtmark § 167 

Motion om införande av hyrcykelsystem § 168 

Motion om att utreda förutsättningarna för industrispåret i Hässleholm § 169 

Motion om att renovera och starta upp Sösdala simhall § 170 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

H""s I holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 155 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valen. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) föreslår bordläggning. 

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 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ ~:tfi 

5 (63) 



H .. ssl holms 
kommun 
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§ 156 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Val av huvudmän Sparbanksstiftelsen Farstorp 
Dnr: KLF 2021/192 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet. 

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 

Utdraget bestyrkes 
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§ 157 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valen. 

Beskrivning av ärendet 

Ingvar Bergman (L) avsäger sig uppdragen som ersättare för ombud i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB och som ombud i Skånes kommuner. 
Avsägelserna har beviljats och ny ersättare för ombud respektive ledamot ska utses 
för perioden till och med 2022-12-31. 

Ingen nominering har inkommit. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Kommunförbundet Skåne 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 158 

Anmälningsärenden 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2021/427-1 
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen 
per den 31 mars 2021. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

Jv'"' 6 j;f/ 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 159 

Inlämnade motioner 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Kommunfullrnäktige överlämnar nedanstående motioner till 
kommunledningsförvaltningen för handläggning: 

KLF 2021/462-1 
Anders Edwall (C) har lämnat in en motion om att inrätta lokalt fastighetsansvar. 

KLF 2021/464-1 
Johan Lindman (S) har lämnat in en motion om inventering av tomma hus. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 160 

Nytt badhus i Hässleholm 
Dnr: KLF 2020/237 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Ett nytt badhus placeras inom Österås idrottsområde. 

2. Investeringskostnaden får uppgå till maximalt 325 miljoner kronor. 

3. Bassängerna ska-byggas i stål. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utforma 
innehåll, placering inom området, funktioner och driftsform med 
utgångspunkt i alternativen till funktions beskrivning och i samråd med 
kultur- och fritidsnämnden. 

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utse en styrgrupp 
bestående av tre representanter från vardera kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden och tekniska nämnden. Kultur- och fritidsnämndens och 
tekniska nämndens ledamöter utses av respektive nämnd. Sammankallande 
och ordförande utses av kommunstyrelsen. 

6. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att fatta samtliga andra 
nödvändiga beslut i frågan 

7. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 1,0 miljon kronor under 
2021 för att starta upp planering för upphandling av nytt badhus i 
Hässleholm. 

8. Investeringsutgiften på 1,0 miljon kronor finanserias genom att 1,0 miljon 
kronor omdisponeras år 2021 från investeringsprojekt Grönängsskolan till 
Nytt badhus i Hässleholm. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

9. Resterande investerings belopp på 324 miljoner kronor tillförs tekniska 
nämndens investeringsbudget genom att 324 miljoner kronor arbetas in i 
Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 
enligt följande fördelning: Ar 2022: 24 miljoner kronor, år 2023: 150 
miljoner kronor samt år 2024: 150 miljoner kronor. Investeringen ska vara 
anslagstyp 1. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

H·· ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

10. För investeringsprojekt Grönängskolan ska 1,0 miljon kronor arbetas in i 
tekniska nämndens investerings budget år 2022. Investeringen ska 
fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Reservationer 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Folkets väls ledamöter 
reserverar sig till förmån för sina respektive förslag 

Folkets väl lämnar bilagd skriftlig motivering undertecknad Björn Widmark (FV) . 

Yrkande 

Lars Johnsson (M), Hanna Nilsson (SD), Robin Gustavsson (KD), Dolores Öhman 
(MP), Agneta Olsson Enochsson (L) och Johan Peltonen (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den justeringen att 
punkt 5 får följande ändrade lydelse: 

"Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsens arbetsutskott, Tekniska 
nämndens arbetsutskott och Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott bildar 
styrgrupp för nytt badhus i Hässleholm." 

Anders Edwall (C) yrkar bifall till punkterna 1, 2, 4 och 6-10 samt bifall till Joachim 
Fors ändringsyrkande i punkt 5. Han yrkar att punkt 3 ska strykas. 

Magnus Akeborn (V), Connie Asterman (S) och Lena Wallentheim (S) instämmer i 
Joachim Fors yrkande. 

Björn Widmark (FV) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i andra 
hand yrkar han avslag på ärendet. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

57 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

k_~JjJ 
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H··ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Lars Johnsson (M) 

Hanna Nilsson (SD) 

Lena Wallentheim (S) 

Johan Hammarqvist (C) 

Kenny Hansson (M) 

Ulf Berggren (SD) 

Robin Gustavsson (KD) 

Joachim Fors (S) 

Sven Lundh (SD) 

Lena Nilsson (S) 

Stefan Larsson (M) 

Magnus Åkeborn (V) 

Jerry Andersson (SD) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Johan Peltonen (SD) 

Irene Nilsson (S) 

Christer Caesar (KD) 

Mats Andersson (SD) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Benny Petersson (S) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Anita Peterson (V) 

Douglas Roth (M) 

Monica Era (S) 

Lars Klees (SD) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Arberesha Sabani (MP) 

Kommunfullmäktige 

Justering 

~?}±IY 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Björn Widmark (FV) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Ernst Herslow (FV) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

4 
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Kommunfullmäktige 

Connie Asterman (S) 

Lina Bengtsson (M) 

Ola Lindahl (S) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Anna Wallentheim (S) 

Arne J Persson (C) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Karina Olsson (SD) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Tobias Vemmenby (L) 

Marianne Littke (L) 

Andreas Novotny (M) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter punkt 3 under proposition och finner 
kommunstyrelsens förslag till beslut bifallet. 

Han ställer därefter punkt 5 under proposition och finner kommunstyrelsens förslag 
till beslut bifallet även där. 

Votering begärs. 

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

35 ja-röster och 22 nej-röster. 4 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Lars Johnsson (M) 

Kommunfullmäktige 

Justering 

t;yz_ 6 Ifl 

Röst 

Ja 

Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lena Wallentheim (S) 

Johan Hammarqvist (C) 

Utdraget bestyrkes 

Röst 

Nej 

Nej 
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Kommunfullmäktige 

Hanna Nilsson (SD) 

Kenny Hansson (M) 

Ulf Berggren (SD) 

Robin Gustavsson (KD) 

Sven Lundh (SD) 

Stefan Larsson (M) 

Jerry Andersson (SD) 

Dolores Öhman (MP) 

Karin Axelsson (M) 

Johan Peltonen (SD) 

Christer Caesar (KD) 

Mats Andersson (SD) 

Erik Berg (M) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Douglas Roth (M) 

Lars Klees (SD) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Arberesha Sabani (MP) 

Lina Bengtsson (M) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Karina Olsson (SD) 

Tobias Vemmenby (L) 

Marianne Littke (L) 

Andreas Novotny (M) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (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 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Joachim Fors (S) 

Lena Nilsson (S) 

Magnus Åkeborn (V) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Irene Nilsson (S) 

Anders Edwall (C) 

Benny Petersson (S) 

Anita Peterson (V) 

Monica Ero (S) 

Andreas Dahlberg (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Connie Asterman (S) 

Ola Lindahl (S) 

Anna Wallentheim (S) 

Arne J Persson (C) 

Ingrid Nyman (S) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (5) 

Helena Malje (S) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Björn Widmark (FV) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Ernst Herslow (FV) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Totalt 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag 
avseende punkt 5. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ f(.1:11 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

22 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

H''ssl halms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ordförande ställer slutligen resterande punkter under proposition och finner 
kommunstyrelsens förslag till beslut bifallna. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag i sin 
helhet. 

Beskrivning av ärendet 

Bad tillhör de mest uppskattade fritidsaktiviteterna bland alla åldrar. I 
fritidsvaneundersökningar ligger bad alltid i topp - särskilt bland kvinnor. Tittar man 
på listan över nya anläggningar ser man en tydlig trend. Nästan samtliga bad
anläggningar som byggs är familjebad som innehåller mer än sim- och 
undervisningsbassänger. Här finns ytor med aktiviteter för alla åldrar, bastu, 
avskildhet och lek. Innehållet och storleken kan variera men utbudet vänder sig i 
huvudsak till familjen. I vissa fall har man kompletterat med vattenrutschbanor för 
lite mer äventyrliga attraktioner. 

Med anledning av att kommunen redan har ett antal bad med viss inriktning, samt 
de funktioner som Kristianstads nya badhus kommer att erbjuda, föreslås ett 
innehåll som inte konkurrerar utan snarare kompletterar dessa badhus samt 
tillgodoser medborgarens behov av funktioner. 

Lokal- och funktionsprogram m2 

I Motions/trönings/tövlingsbassöng (8 banor 25x 1 6,5 m) 

Motions/undervisningsbassöng (25 x 8,5 m) 

Rehabbassöng ( 1 0 x 4 m) 

800 

420 I 

130 I 
500 I Familjebad 

Omklädningsrum 

Förråd och stöd 

Entre, kassa och servering 

Personal- och föreningslokaler 

Tekniska utrymmen 

Kommunikationsytor 

Totalt 

Året-runt-öppen utsimningsbassäng 

Tillägg friskvårdslokaler 

Tillägg större tränings/ tävlingsbassäng 

Kommunfullmäktige 

Justering 

klftfJ 
Utdraget bestyrkes 

I 

500 I 
150 I 
400 

250 

1 500 

550 

5 200 I 

Ingår 1 

34 mnkr 

13 mnkr 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Sammanfattningsvis innebär förslaget att medborgarna får tillgång till många nya 
och efterfrågade funktioner och aktiviteter som nuvarande simhallar i kommunen 
inte kan erbjuda (se bilaga 1). 

Genom att placera badhuset på Österås idrottsområde utökar man det befintliga 
utbudet och möjligheten att skapa synergieffekter mellan de olika verksamheterna. 
En placering mellan tennishall och ingången till fotbollsområdet skulle medföra att 
besökaren möts av samlade entreer för områdets olika faciliteter. 

Att bygga bassänger i stål ger en totalt längre livscykel än kakel och klinkers. 
Stålutomhuspooler kommer, till skillnad från betong, inte riskera sprickbildning 
under vintern och har en mycket lång livslängd och kortare byggtid. 

Som utgångspunkt hamnar investeringen på maximalt 325 miljoner kronor, men 
kan beroende på byggmetod och materialval hamna på cirka 270 miljoner kronor. 
Beroende på vilken inriktning badhuset ska ha medför dessa olika val även 
varierande nettokostnader. 

Tekniska nämndens investeringsbudget föreslås tillföras 1 miljon kronor under år 
2021 för att starta upp planering för upphandling av nytt badhus i Hässleholm. 
Investeringsutgiften på 1 miljon kronor föreslås finanserias genom att omdisponeras 
år 2021 från investeringsprojekt Grönängsskolan till Nytt badhus i Hässleholm. 
Investeringen föreslås vara anslagstyp 1. 

Resterande investeringsbelopp på 324 miljoner kronor föreslås tillföras tekniska 
nämndens investerings budget genom att arbetas in i S~ategisk plan 2022-2024 med 
Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 enligt följande fördelning: 

Ar 2022: 24 miljoner kronor, år 2023: 150 miljoner kronor samt år 2024: 150 
miljoner kronor. Investeringen föreslås vara anslagstyp 1. 

Slutligen föreslås att för investeringsprojekt Grönängskolan arbetas 1,0 miljoner 
kronor in i tekniska nämndens investeringsbudget år 2022. Investeringen föreslås 
fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-19, § 91, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Ett nytt badhus placeras inom Österås idrottsområde. 

2. Investeringskostnaden får uppgå till maximalt 325 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utforma 
innehåll, placering inom området, funktioner och driftsform med 
utgångspunkt i alternativen till funktionsbeskrivning och i samråd med 
kultur- och fritidsnämnden. 

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utse en styrgrupp 
bestående av tre representanter från vardera kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden och tekniska nämnden. Kultur- och fritidsnämndens och 
tekniska nämndens ledamöter utses av respektive nämnd. Sammankallande 
och ordförande utses av kommunstyrelsen. 

6. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att fatta samtliga andra 
nödvändiga beslut i frågan 

7. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 1,0 miljon kronor under 
2021 för att starta upp planering för upphandling av nytt badhus i 
Hässleholm. 

8. Investeringsutgiften på 1,0 miljon kronor finanserias genom att 1,0 miljon 
kronor omdisponeras år 2021 från investeringsprojekt Grönängsskolan till 
Nytt badhus i Hässleholm. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

9. Resterande investerings belopp på 324 miljoner kronor tillförs tekniska 
nämndens investeringsbudget genom att 324 miljoner kronor arbetas in i 
Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 
enligt följande fördelning: Ar 2022: 24 miljoner kronor, år 2023: 150 
miljoner kronor samt år 2024: 150 miljoner kronor. Investeringen ska vara 
anslagstyp 1. 

10. För investeringsprojekt Grönängskolan ska 1,0 miljon kronor arbetas in i 
tekniska nämndens investeringsbudget år 2022. Investeringen ska 
fortsättningsvis vara anslagstyp 1. 

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

Socialdemokraternas ledamöter och Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet 
gällande punkt 5. 

Hanna Nilsson (SD) bifaller liggande förslag till beslut men yrkar att punkt 5 får 
följande ändrade lydelse: 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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"Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utse en styrgrupp bestående 
av tre representanter från vardera kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden 
och tekniska nämnden. Kultur- och fritidsnämndens och tekniska nämndens 
ledamöter utses av respektive nämnd. Sammankallande och ordförande utses av 
kommunstyrelsen.' ' 

Robin Gustavsson (KD), Karin Axelsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L) och 
Ulf Berggren (SD) instämmer i Hanna Nilssons yrkande. 

Joachim Fors (S) yrkar att punkt 5 får följande ändrade lydelse: 

"Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsens arbetsutskott, Tekniska 
nämndens arbetsutskott och Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott bildar 
styrgrupp for nytt badhus i Hässleholm. 

Sammankallande och ordförande i styrgruppen är Kommunstyrelsens ordförande." 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut med den av Joachim 
Fors (S) föreslagna ändringen. 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till Joachim Fors ändringsyrkande. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Ordförande ställer först punkterna 1-4 och 6-10 under proposition och finner dem 
bifallna. 

Votering begärs. 

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

12 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

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

Följande röstar nej: Björn Widmark (FV). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till beslut 
avseende punkterna 1-4 och 6-10. 

Ordförande ställer därefter förslagen gällande punkt 5 mot varandra och finner 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hanna Nilssons förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Hanna Nilssons förslag är huvudförslag och motförslag ska utses. Ordförande 
ställer resterande tre förslag mot varandra och finner Joachim Fors förslag utsett till 
motförslag. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Hanna Nilssons 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Joachim Fors förslag röstar nej." 

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

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

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

Följande avstår från att rösta: Björn Widmark (FV). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla Hanna Nilssons förslag avseende 
punkt 5. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunlednings förvaltningen-ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 161 

Effektivisering av kommunens lokalbestånd 
Dnr: KLF 2020/1136 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett gemensamt 
upptagningsområde för grundskoleelever i Hässleholms stad kan utformas 
utifrån åtgärdsprogrammets förslag. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 24 november 2021. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att göra en fördjupad 
utredning och elevflödesanalys utifrån en omorganisation av 
grundskoleorganisationen i Hässleholms stad, samt scenariot att avveckla en 
hel grundskola i Hässleholms stad. I utredningen om elevflödesanalys ska 
även framgå behov av specialsalar och andra typer av undervisningssalar i 
resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 
24 november 2021. 

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utifrån redan framtagna skisser i 
åtgärdsprogrammet ta fram kostnader för anpassning av dels Linneskolan 
och dels Läredaskolan. Kalkylerna ska utformas utifrån att 
åtgärdsprogrammets steg 1 och 2 skulle genomföras. I 
anpassningskostnaderna ska även ingå barn- och utbildningsnämndens 
bedömning gällande behov av specialsalar och andra typer av 
undervisningssalar i resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 15 december 2021. 

4. Arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag 
att i samverkan ge förslag på utlokalisering av grundläggande Vux- och 
lärvux från Kasern Möller till någon av stadens grundskolor/ gymnasieskolor 
utifrån det att endast åtgärdsprogrammets steg 3 skulle genomföras. 
Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 24 november 2021. 

5. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utifrån redan framtagna skisser i 
åtgärdsprogrammet ta fram kostnader för anpassning av Kasernerna (tre) på 
T4-området utifrån det att åtgärdsprogrammets steg 3 skulle genomföras. 
Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 15 december 2021. 

Kommunfullmäktige 

Just: rv'n /J. 
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Reservationer 

Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig 
mot beslutet. 

Yrkande 

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

Lena Wallentheim (S), Anders Edwall (C) och Magnus Akeborn (V) yrkar avslag på 
ärendet. 

Omröstning 

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

Votering begärs. "Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som 
vill avslå ärendet röstar nej." 

37 ja-röster och 22 nej-röster lämnas. 2 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

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

Lars Johnsson (M) Ja Johan Hammarqvist (C) Nej 

Hanna Nilsson (SD) Ja Joachim Fors (S) Nej 

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

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

Björn Widmark (FV) Ja Christer Welinder (S) Nej 

Robin Gustavsson (KD) Ja Lena Svensson (C) Nej 

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

Jerry Andersson (SD) Ja Camilla Lindoff (S) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Anders Edwall (C) Nej 

Johan Peltonen (SD) Ja Benny Petersson (S) Nej 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Ja Anita Peterson (V) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Monica Ero (S) Nej 

Mats Andersson (SD) Ja Andreas Dahlberg (S) Nej 

Marie Hult (L) Ja Ann-Kristine Johnsson (C) Nej 

Johanna Hörgerud (SD) Ja Connie Asterman (S) Nej 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja Ola Lindahl (S) Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Douglas Roth (M) Ja 

Lars Klees (SD) Ja 

Ernst Herslow (FV) Ja 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja 

Torsten Nilsson (M) Ja 

Jonny Dolkow (SD) Ja 

Lina Bengtsson (M) Ja 

Gunnel Bruhn (SD) Ja 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja 

Hanna Sjöstrand (SD) Ja 

Margreth Segerstein (M) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Maria Tennevi (KD) 

Karina Olsson (SD) 

Tobias Vemmenby (L) 

Andreas Novotny (M) 

Joakim Karlsson (M) 

Axel Heinonen (M) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

37 

Anna Wallentheim (S) 

Arne J Persson (C) 

Ingrid Nyman (S) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Dolores Öhman (MP) 

Arberesha Sabani (MP) 

Totalt 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

22 

Röst 

Avstår 

Avstår 

2 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

I den strategiska planen 2020-2022 med Budget 2020 och flerårsplan 2020-2022 
har det beslutats om följande inriktningsmål, Hässleholms kommun ska ha ett 
effektivt lokalutnyttjande. Dessutom finns under planperioden en budgetreducering 
motsvarande 27 mnkr för effektivisering av fastighetsbeståndet. 3 mnkr för 2020, 
ytterligare 9 mnkr 2021 samt ytterligare 15 mnkr 2022. För att realisera detta 
beslutade kommunstyrelsen den 18 november 2020, §201, följande: 

1. Projektplan för effektivisering av kommunens lokalbestånd, i enlighet med bilaga 
1, godkänns. 

2. Redovisning av åtgärdsprogrammet gällande effektivisering av kommunens 
lokalbestånd sker på kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2021. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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3. Budgetmedel på 850 000 kronor år 2021 för framtagande av åtgärdsprogram 
tillförs kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen. 

4. Finansieringen på 850 000 kronor år 2021 sker genom att beloppet arbetas in år 
2021 i Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 

I projektplanen framgick att projektet skulle delas in i två sammanhängande delar: 

1. Ett inledande projekt med det tydliga leveransmålet att ha ett välförankrat 
åtgärdsprogram framtaget och lämnat till KS för beslut, senast den 31 mars 2021. 
KS ska besluta om detta 28 april 2021. 

2. En implementeringsfas där åtgärderna i åtgärdsprogrammet delegeras, beslutas 
och genomföras i de berörda verksamheterna. Detta ska leda till effektmålen: 
- lägre lokalkostnader 
- mer ändamålsenliga lokaler 
- fårre kvadratmeter 
samt de besparingsmål som KS tidigare har beslutat om. 

Det inledande projektet påbörjades den 1 december 2020 efter att upphandling 
skett av projektledare och Sweco tilldelats uppdraget. Åtgärdsprogrammet skulle 
vara framtaget senast den 31 mars. 

Sweco har den 31 mars presenterat åtgärdsprogrammet, bilaga 1, för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, arbetsmarknadsnämndens presidie, tekniska 
nämndens presidie samt barn- och utbildningsnämndens presidie. 

Innan konkreta beslut om uppstart av implementeringsfasen tas och 
åtgärdsprogrammet i sin helhet eller delvis kan genomföras behöver ytterligare 
utredningar utföras. Ekonomiavdelningen föreslår därmed följande utredningar: 

1. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett gemensamt 
upptagningsområde för grundskoleelever i Hässleholms stad kan utformas 
utifrån åtgärdsprogrammets förslag. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 24 november 2021. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att göra en fördjupad 
utredning och elevflödesanalys utifrån scenariot att avveckla en hel 
grundskola i Hässleholms stad. I utredningen om elevflödesanalys ska även 
framgå behov av specialsalar och andra typer av undervisningssalar i 
resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 
24 november 2021. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utifrån redan framtagna skisser i 
åtgärdsprogrammet ta fram kostnader för anpassning av dels Linneskolan 
och dels Läredaskolan. Kalkylerna ska utformas utifrån att 
åtgärdsprogrammets steg 1 och 2 skulle genomföras. I 
anpassningskostnaderna ska även ingå barn- och utbildningsnämndens 
bedömning gällande behov av specialsalar och andra typer av 
undervisningssalar i resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 15 december 2021. 

4. Arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag 
att i samverkan ge förslag på utlokalisering av grundläggande Vux- och 
lärvux från Kasern Möller till någon av stadens grundskolor/ gymnasieskolor 
utifrån det att endast åtgärdsprogrammets steg 3 skulle genomföras. 
Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 24 november 2021. 

5. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utifrån redan framtagna skisser i 
åtgärdsprogrammet ta fram kostnader för anpassning av Kasernerna (tre) på 
T4-området utifrån det att åtgärdsprogrammets steg 3 skulle genomföras . 
Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 15 december 2021. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-19, § 98, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett gemensamt 
upptagningsområde för grundskoleelever i Hässleholms stad kan utformas 
utifrån åtgärds programmets förslag. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 24 november 2021. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att göra en fördjupad 
utredning och elevflödesanalys utifrån en omorganisation av 
grundskoleorganisationen i Hässleholms stad, samt scenariot att avveckla en 
hel grundskola i Hässleholms stad. I utredningen om elevflödesanalys ska 
även framgå behov av specialsalar och andra typer av undervisningssalar i 
resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 
24 november 2021. 

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utifrån redan framtagna skisser i 
åtgärdsprogrammet ta fram kostnader för anpassning av dels Linneskolan 
och dels Läredaskolan. Kalkylerna ska utformas utifrån att 
åtgärdsprogrammets steg 1 och 2 skulle genomföras. I 
anpassningskostnaderna ska även ingå barn- och utbildningsnämndens 

Kommunfullmäktige 
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bedömning gällande behov av specialsalar och andra typer av 
undervisningssalar i resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 15 december 2021. 

4. Arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag 
att i samverkan ge förslag på utlokalisering av grundläggande Vux- och 
lärvux från Kasern Möller till någon av stadens 
grundskolor/ gymnasieskolor utifrån det att endast åtgärdsprogrammets steg 
3 skulle genomföras. Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 
24 november 2021. 

5. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utifrån redan framtagna skisser i 
åtgärdsprogrammet ta fram kostnader för anpassning av Kasernerna (tre) på 
T4-området utifrån det att åtgärdsprogrammets steg 3 skulle genomföras . 
Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 15 december 2021. 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning. 

"Vänsterpartiet är emot nedläggningar av skola i centrala Hässleholm. Vi stödjer att 
låta skolorna leva i våra tätorter.". 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att första meningen i punkt 2 får följande ändrade 
lydelse: 

"Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att göra en fördjupad utredning och 
elevflödesanalys utifrån en omorganisation av grundskoleorganisationen i 
Hässleholms stad, samt scenariot att avveckla en hel grundskola i Hässleholms 
stad." 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till att godkänna rapporten och lägga den till 
handlingarna men yrkar avslag på ärendet i övrigt. 

Robin Gustavsson (KD), Karin Axelsson (M) och Agneta Olsson Enochsson (L) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med den av Hanna Nilsson 
föreslagna ändringen. 

Ordförande ställer först under proposition om rapporten kan godkännas och läggas 
till handlingarna och finner förslaget bifallet. 

Ordförande ställer därefter förslagen till kommunfullmäktige mot varandra och 
finner Hanna Nilssons förslag bifallet. 

Kommunfullmäktige 
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Votering begärs. 

Hanna Nilssons förslag är huvudförslag och motförslag ska utses. Ordförande 
ställer Lena Wallentheims avslagsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner 
Lena Wallentheims förslag utsett till motförslag. 

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

8 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 

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), Irene Nilsson (S), 
Henrik Backlund (S). 

Följande avstår från att rösta: Lena Svensson (C). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla Hanna Nilssons förslag. 

Sänt till: 
Kommundirektören 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Arbetsmarknadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 162 

Granskning av omsorgsnämndens 
digitaliseringsarbete 
Dnr: KLF 2021/173 

Beslut 

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

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Karin Axelsson (M), Susanne Lottsfeldt (SD), Christer Welinder (S) och Dolores 
Öhman (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta enligt följande: 

"Omsorgsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med konsultfirman 
EY rekommendationer (på sida 10 pkt 4.1 i deras rapport). 

Omsorgsnämnden ska även avlägga rapport till kommunstyrelsen senast 1 oktober 
2021 om vilka åtgärder nämnden konkret har vidtagit med anledning av EY 
rekommendationer.'' 

Omröstning 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Björn Widmarks förslag och 
finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Votering begärs. 

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

57 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Lars Johnsson (M) 

Hanna Nilsson (SD) 

Lena Wallentheim (S) 

Johan Hammarqvist (C) 

Kenny Hansson (M) 

Ulf Berggren (SD) 

Robin Gustavsson (KD) 

Joachim Fors (S) 

Sven Lundh (SD) 

Lena Nilsson (S) 

Magnus Åkeborn (V) 

Jerry Andersson (SD) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Johan Peltonen (SD) 

Irene Nilsson (S) 

Christer Caesar (KD) 

Mats Andersson (SD) 

Camilla Lindoff (S) 

Anders Edwall (C) 

Marie Hult (L) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Benny Petersson (S) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Anita Peterson (V) 

Douglas Roth (M) 

Monica Ero (S) 

Lars Klees (SD) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Arberesha Sabani (MP) 

Kommunfullmäktige 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Björn Widmark (FV) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Ernst Herslow (FV) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

4 
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Kommunfullmäktige 

Connie Asterman (S) 

Lina Bengtsson (M) 

Ola Lindahl (S) 

Gunnel Bruhn {SD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Arne J Persson (C) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Karina Olsson (SD) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Tobias Vemmenby (L) 

Andreas Novotny (M) 

Joakim Karlsson (M) 

Axel Heinonen (M) 

Sverre Albinsson (SO) 

Ken Breisch {SO) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

57 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
granskat i vilken mån omsorgsnämnden säkerställer att digitaliseringsarbetet i 
verksamheten utförs på ett ändamålsenligt sätt. Den sammanfattande bedömningen 
är att omsorgsnämnden endast delvis säkerställer att digitaliseringsarbetet i 
verksamheten utförs på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundas på att det till 
stora delar saknas en tydlig styrning, ledning och uppföljning av arbetet. 

Omsorgsnämnden har yttrat sig över granskningsrapporten. 

Revisor Patrik Tysper föredrar ärendet i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige 

Justering 

htr±N 
Utdraget bestyrkes 
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Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-19, § 102, kommunfullmäktige att lägga 
omsorgsnämndens yttrande och revisorernas granskningsrapport till handlingarna. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

§ 163 

Ändring av reglementena för kommunstyrelsen och 
tekniska nämnden 
Dnr: KLF 2020/1211 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsens reglemente ändras på så sätt att under § 3 läggs till en 
punkt 21 med följande lydelse. 

"Ha hand om teckningsrätt och hantering av kommunens 
markupplåtelseavtal för fiber samt ansvara för förvaltning och ägande av 
fiberledningar och tillhörande anordningar" 

2. Tekniska nämndens reglemente ändras på följande sätt. 

a) I§ 2 åttonde strecksatsen, som börjar med "genom avtal eller", i slutet av 
meningen läggs till följande skrivning: "dock inte teckningsrätt och 
hantering av kommunens markupplåtelseavtal för fiber." 

b) I§ 1 i avsnittet med strecksatser läggs en strecksats till sist i avsnittet med 
följande lydelse: "Nämnden ansvarar inte för förvaltning och ägande av 
fiberledningar och tillhörande anordningar". 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

I skrivelse från kommunledningsförvaltningens fiberavdelning har anförts följande. 
Enligt de regler som idag finns inom Hässleholms kommun innehar tekniska 
förvaltningen (TF) teckningsrätt, förvaltning och ägande för de ledningar som 
förläggs i kommunal regi. Detta innebär att TF hanterar de markupplåtelseavtal som 
upprättas mellan Hässleholms kommun och en extern markägare för rätten att 
förlägga fiberkabel på icke kommunal mark. Denna hantering, där KLF /Fiberavdel
ningen och TF tillsammans hanterar markupplåtelseavtal, har visat sig vara ineffek
tiv och innebär att det tar lång tid innan markersättningar och undertecknande är 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

klart. Det föreslås därför att reglementena för tekniska nämnden och kommunsty
relsen ändras enligt följande. 

1. Att teckningsrätt och hantering av markupplåtelseavtal för fiber flyttas till 
KLF /Fiberavdelning. 

2. Att förvaltning och ägande av fiberledningar och tillhörande anordningar flyttas 
till KLF /Fiberavdelning. 

Förslaget har remitterats till tekniska nämnden som i beslut den 29 april 2021, § 43, 
förklarat sig inte ha något att erinra mot förslaget. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-19, § 104, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunstyrelsens reglemente ändras på så sätt att under § 3 läggs till en 
punkt 21 med följande lydelse. 

"Ha hand om teckningsrätt och hantering av kommunens 
markupplåtelseavtal för fiber samt ansvara för förvaltning och ägande av 
fiberledningar och tillhörande anordningar" 

2. Tekniska nämndens reglemente ändras på följande sätt. 

a) I § 2 åttonde strecksatsen, som börjar med "genom avtal eller", i slutet av 
meningen läggs till följande skrivning: "dock inte teckningsrätt och 
hantering av kommunens markupplåtelseavtal för fiber." 

b) I § 1 i avsnittet med strecksatser läggs en strecksats till sist i avsnittet med 
följande lydelse: "Nämnden ansvarar inte för förvaltning och ägande av 
fiberledningar och tillhörande anordningar". 

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kommunal författningssamling 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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H .. ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 164 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifall motionens båda att-satser men breddar 
uppdraget i första punkten till att innefatta fler användningsområden än bara 
friidrott och ändrar redovisningsdatumet i andra att-satsen till den 30 september 
2021. 

Reservationer 

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

Jäv 

Hanna Nilsson (SD) anmäler jäv. Paul Thurn (SD) tjänstgör. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar att första att-satsen bifalles med tillägget att tekniska 
nämnden breddar utredningen till att innefatta fler användningsområden än bara 
friidrott och att andra att-satsen ändras till att utredningen ska presenteras för 
kommunstyrelsen senast 2021-09-30. 

Ulf Berggren (SD), Lena Svensson (C), Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till Lena 
Wallentheims yrkande. 

Lars Johnsson (M), Björn Widmark (FV) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lena Wallentheims förslag och 
finner kommunstyrelsens förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

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

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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21 ja-röster och 40 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Ja 

Kenny Hansson (M) Ja 

Björn Widmark {FV) Ja 

Robin Gustavsson (KD) Ja 

Karin Axelsson (M) Ja 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Ja 

Christer Caesar (KD) Ja 

Marie Hult (L) Ja 

Douglas Roth (M) Ja 

Ernst Herslow (FV) Ja 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja 

Torsten Nilsson (M) Ja 

Lina Bengtsson (M) Ja 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja 

Margreth Segerstein (M) Ja 

Allan Ljungqvist {FV) Ja 

Maria Tennevi (KD) Ja 

Tobias Vemmenby (L) Ja 

Andreas Novotny (M) Ja 

Joakim Karlsson (M) Ja 

Axel Heinonen (M) Ja 

Totalt 21 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson {SD) 

Lena Wallentheim (S) 

Johan Hammarqvist (C) 

Ulf Berggren (SD) 

Joachim Fors (S) 

Sven Lundh {SD) 

Lena Nilsson {S) 

Magnus Åkeborn (V) 

Jerry Andersson (SD) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder {S) 

Lena Svensson (C) 

Johan Peltonen {SD) 

Irene Nilsson (S) 

Mats Andersson (SD) 

Camilla Lindoff (S) 

Anders Edwall (C) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Benny Petersson {S) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Anita Peterson (V) 

Monica Ero (S) 

Lars Klees (SD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Jonny Dolkow (SD) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman {S) 

Ola Lindahl (S) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Arne J Persson (C) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Ingrid Nyman {S) 

Karina Olsson (SD) 

Henrik Backlund (S) 

Utdraget bestyrkes 
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Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Totalt 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Lena Wallentheims förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

40 

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 1 7 december 
2020, § 106, beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen "i sin helhet". 

I förvaltningens yttrande i ärendet anförs följande. Tekniska nämnden föreslås avslå 
motionen. Som skäl anges att frågor rörande lokalbehov, i enlighet med kommun
fullmäktiges beslut, först ska beredas i verksamhetsdrivande facknämnd för att 
därefter hanteras i kommunens lokalstrategiska grupp. Frågan om lokal för 
inomhusträning för friidrott hänskjuts därför till kultur- och fritidsnämnden för 
ställningstagande med eventuell åtföljande behovsutredning och prioritering. Vid 
en första anblick av sakfrågan ter sig en tillbyggnad av befintlig idrottshall som 
verksamhetsmässigt svår att hantera. En traditionell idrottshall som uppförts för 
skolgymnastik och som under helger och kvällstid även nyttjas av inomhusidrotter 
som exempelvis innebandy, badminton, handboll, fotboll, basket etc. bedöms som 
svår att kombinera med friidrottens specifika lokalbehov avseende löpbanor, 
hoppgropar och kastgrenar. Samtidigt är det säkerligen så att en anpassad lokal för 
friidrott även kan vara till glädje för skolidrott och för andra idrotter. Denna fråga 
behöver därför klargöras. Därvidlag framhålls åter vikten av att hantera lokalfrågor 
via en facknämnds tydliga behovsframställan. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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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. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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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 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 165 

Motion om graffitikonst/muralkonst 
Dnr: KLK 2017/400 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Magnus Akeborn M, Dolores Öhman (MP), Arberesha Sabani (MP) och Anita 
Petersson M yrkar bifall till motionen. 

Johan Peltonen (SD), Agneta Olsson Enochsson (L), Lars Johnsson (M), Robin 
Gustavsson (KD) och Patrik Jönsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

52 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 5 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Lars Johnsson (M) 

Hanna Nilsson (SD) 

Lena Wallentheim (S) 

Kenny Hansson (M) 

Ulf Berggren (SD) 

Björn Widmark (FV) 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Magnus Åkeborn (V) 

Dolores Öhman (MP) 

Anita Peterson (V) 

Arberesha Sabani (MP) 

Totalt 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

4 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Robin Gustavsson (KD) 

Joachim Fors (S) 

Sven Lundh (SD) 

Lena Nilsson (S) 

Jerry Andersson (SD) 

Christer Welinder (S) 

Karin Axelsson (M) 

Johan Peltonen (SD) 

Irene Nilsson (S) 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Ja 

Christer Caesar (KD) Ja 

Mats Andersson (SD) Ja 

Camilla Lindoff (S) Ja 

Marie Hult (L) Ja 

Johanna Hörgerud (SD) Ja 

Benny Petersson (S) Ja 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja 

Douglas Roth (M) Ja 

Monica Ero (S) Ja 

Lars Klees (SD) Ja 

Ernst Herslow (FV) Ja 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja 

Andreas Dahlberg (S) Ja 

Torsten Nilsson (M) Ja 

Jonny Dolkow (SD) Ja 

Connie Asterman (S) Ja 

Lina Bengtsson (M) Ja 

Ola Lindahl (S) Ja 

Gunnel Bruhn (SD) Ja 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja 

Hanna Sjöstrand (SD) Ja 

Margreth Segerstein (M) Ja 

Allan Ljungqvist (FV) Ja 

Maria Tennevi (KD) Ja 

Ingrid Nyman (S) Ja 

Karina Olsson (SD) Ja 

Henrik Backlund (S) Ja 

Sven-Inge Persson (S) Ja 

Kommunfullmäktige 
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Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Johan Hammarqvist (C) 

Lena Svensson (C) 

Anders Edwall (C) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Arne J Persson (C) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 
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Helena Malje (S) 

Tobias Vemmenby (L) 

Andreas Novotny (M) 

Joakim Karlsson (M) 

Axel Heinonen (M) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
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Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

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 krans orterna, 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. 
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Därefter beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet "för vidare utredning 
i kultur- och fritidsnämnden enligt kommunfullmäktiges beslut om återremiss", 
vilket också skedde. 

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 
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är på ena eller andra sättet. Tekniska förvaltningen, återigen, upplåter bara platsen 
och kultur- och fritidsförvaltningen måste stå för själva iden. 

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 
fritids förvaltningen 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 
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1 gång per månad. Den totala underhållskostnaden per vägg är alltså att beräkna till 
ca 1 00 tkr årligen. 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Lena Nilsson (S), Lena Svensson (SD), Magnus Akeborn (V) och Monica Ero (S) 
yrkar bifall till motionen. 

Robin Gustavsson (Iill), Sven Lundh (SD) och Björn Widmark (FV) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

37 ja-röster och 24 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

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

Lars Johnsson {M) Ja Johan Hammarqvist (C) Nej 

Hanna Nilsson (SD) Ja Joachim Fors (S) 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 
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Robin Gustavsson (KD) 

Sven Lundh (SD) 

Jerry Andersson (SD) 

Karin Axelsson (M) 

Johan Peltonen (SD) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Christer Caesar (KD) 

Mats Andersson (SD) 

Marie Hult (L) 

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) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Margreth Segerstein (M) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Maria Tennevi (KD) 

Karina Olsson (SD) 

Tobias Vemmenby (L) 

Andreas Novotny (M) 

Joakim Karlsson (M) 

Axel Heinonen (M) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (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 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

37 
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Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Irene Nilsson (S) 

Camilla lindoff (S) 

Anders Edwall (C) 

Benny Petersson (S) 

Anita Peterson (V) 

Monica Ero (S) 

Andreas Dahlberg (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Ola Lindahl (S) 

Arne J Persson (C) 

Ingrid Nyman (S) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Totalt 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

24 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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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 ansvars tagandet 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. 
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 
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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 stads byggnadsnämnden." 

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 
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. 
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Mot bakgrund av yttrandet från miljö- och stads byggnadsnämnden 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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Dnr: KLF 2020/1140 

Beslut 
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Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att avvakta slutrapporten av 
projektet "Finjasjön - en balansakt mellan bra och dåliga tillstånd - vad är 
droppen", vilken förväntas vara klar 2021-06-30. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Lars J ohnsson (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att avvakta slutrapporten av 
projektet "Finjasjön - en balansakt mellan bra och dåliga tillstånd - vad är 
droppen", vilken förväntas vara klar 2021-06-30. 

Joachim Fors (S) och Hanna Nilsson (SD) instämmer i Lars Johnssons 
återremissyrkande. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

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 rniljönyttorna 
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 
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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 
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. 
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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 
fardigt 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. 

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 
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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. 

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 
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Motion om införande av hyrcykelsystem 
Dnr: KLF 2020/1154 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

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

Marie Hult (L), Björn Widmark (FV), Lars Johnsson (M), Hanna Nilsson (SD), 
Patrik Jönsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

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 
hyrcykelsystem. 

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 
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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 
fungera bäst. 

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. 
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Slutsatserna av Tyrens utredning 2016 blev enligt följande. Med anledning av att 
Hässlehohn är en relativt liten stad föreligger det troligen svårigheter att lyckas med 
avancerat stations baserat 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 
Hässlehohn sker endast 8% av resorna med cykel vilket skulle kunna indikera goda 
förutsättningar för att lyckas med ett hyrcykelsystem i Hässlehohn. 
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 
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 Hässlehohn. I ett 
eventuellt fortsatt arbete är det av stor vikt att undersöka hur de stora arbetsgivarna 
samt arbetspendlare och andra resenärer i Hässlehohn 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 Hässlehohn. 
Ett bifall av motionen kräver ett fortsatt arbete och att avsätta resurser. Man 

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

Bedömning 

Såsom motionärerna själva påpekar är Hässlehohn 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 Hässlehohn 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 
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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. 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

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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Motion om att renovera och starta upp Sösdala simhall 
Dnr: KLF 2020/1090 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens första att-sats. Andra att-satsen 
ska anses besvarad. 

Reservationer 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Folkets väls, Moderaternas, 
Kristdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig till 
förmån för sina respektive yrkanden 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) och Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till motionen. 

Lars Johnsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L), Robin Gustavsson (KD) och 
Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

Anders Edwall (C) och Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till fösta att-satsen och att 
andra att-satsen ska vara besvarad. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 21.37 och 21.41. 

Omröstning 

Ordförande ställer först förslagen avseende första att-satsen under proposition och 
finner att den ska anses besvarad. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses och ordförande 
ställer bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner bifallsyrkandet utsett till 
motförslag. 

Votering begärs. 

Kommunfullmäktige 
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Den som vill utse bifallsyrkandet till motförslag röstar ja. Den som vill utse 
avslagsyrkandet till motförslag röstar nej." 

39 ja-röster och 16 nej-röster lämnas . 6 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Hanna Nilsson (SD) 

Lena Wallentheim (S) 

Johan Hammarqvist (C) 

Ulf Berggren (SD) 

Joachim Fors (S) 

Sven Lundh (SD) 

Lena Nilsson (S) 

Magnus Åkeborn (V) 

Jerry Andersson (SD) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Johan Peltonen (SD) 

Irene Nilsson (S) 

Mats Andersson (SD) 

Camilla Lindoff (S) 

Anders Edwall (C) 

Johanna Hörgerud (SD) 

Benny Petersson (S) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Anita Peterson (V) 

Monica Ero (S) 

Lars Klees (SD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Jonny Dolkow (SD) 

Connie Asterman (S) 

Ola Lindahl (S) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Arne J Persson (C) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Margreth Segerstein (M) 
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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 

Lars Johnsson (M) 

Kenny Hansson (M) 

Björn Widmark (FV) 

Robin Gustavsson (KD) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Christer Caesar (KD) 

Ernst Herslow (FV) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Torsten Nilsson (M) 

Lina Bengtsson (M) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Maria Tennevi (KD) 

Tobias Vemmenby (L) 

Andreas Novotny (M) 

Joakim Karlsson (M) 

Axel Heinonen (M) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Dolores Öhman (MP) 

Karin Axelsson (M) 

Marie Hult (L) 

Douglas Roth (M) 

Arberesha Sabani (MP) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

16 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

6 
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Ingrid Nyman (S) 

Karina Olsson (SD) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

39 
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Bifallsyrkandet är därmed utsett till motförslag. 

I huvudpropositionen godkänns följande propositionsordning. "Den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag avseende första att-satsen röstar ja. Den som vill bifalla 
att-satsen röstar nej." 

19 ja-röster och 38 nej-röster lämnas. 4 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

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

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

Robin Gustavsson (KD) Ja Lena Wallentheim {S) Nej 

Dolores Öhman (MP) Ja Johan Hammarqvist (C) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Joachim Fors {S) Nej 

Marie Hult (L) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Douglas Roth (M) Ja Lena Nilsson (S) Nej 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja Magnus Åkeborn (V) Nej 

Torsten Nilsson (M) Ja Jerry Andersson (SD) Nej 

Arberesha Sabani (MP) Ja Christer Welinder {S) Nej 

Lina Bengtsson (M) Ja Lena Svensson (C) Nej 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja Johan Peltonen {SD) Nej 

Margreth Segerstein (M) Ja Irene Nilsson (S) Nej 

Maria Tennevi (KD) Ja Mats Andersson {SD) Nej 

Tobias Vemmenby (L) Ja Camilla Lindoff (S) Nej 

Andreas Novotny (M) Ja Anders Edwall (C) Nej 

Joakim Karlsson (M) Ja Johanna Hörgerud (SD) Nej 

Axel Heinonen (M) Ja Benny Petersson (S) Nej 

Totalt 19 Susanne Lottsfeldt {SD) Nej 

Kommunfullmäktige 
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Björn Widmark {FV) 

Ulrika Widmark Barnekow {FV) 

Ernst Herslow (FV) 

Allan Ljungqvist {FV) 

Totalt 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

4 

Anita Peterson (V) 

Monica Ero (S) 

Lars Klees {SD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Jonny Dolkow {SD) 

Connie Asterman {S) 

Ola Lindahl (S) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Arne J Persson (C) 

Hanna Sjöstrand {SD) 

Ingrid Nyman (S) 

Karina Olsson {SD) 

Henrik Backlund {S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch {SD) 

Totalt 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

38 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla motionens första att-sats. 

Ordförande ställer därefter andra att-satsen under proposition och finner att den 
ska anses besvarad i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheim,Joachim Fors och Ola Lindahl, samtliga Socialdemokraterna, har 
väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 

1. Att tekniska nämnden får i uppdrag att renovera Sösdala simhall. 

2. Att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för driften av Sösdala simhall. 

Motionen remitterades den 27 november 2020 till tekniska nämnden och kultur
och fritidsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020, § 155, bland annat att "10 
miljoner 2021 och 12 miljoner 2022 förs in i budgeten för renovering av Sösdala 
Simhall, samt driftkostnad av detsamma införs för 2022 på kultur- och fritidsnämn-
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den 250 000 och ytterligare 250 000 2023 samt drift på finansförvaltningen 750 000 
2022 och 1,5 miljoner 2023." 

Tekniska nämnden har i beslut den 28 januari 2021, § 7, efter omröstning föreslagit 
att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen. 

Bedömning 
Kommunfullmäktiges beslut innebär att det redan har fattats ett beslut om att 
Sösdala simhall ska renoveras. Beslutet innebär också att medel avsätts för att 
kultur- och fritidsnämnden ska kunna "drifta" simhallen. Kraven i motionen får 
därmed anses ha uppfyllts och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 
motionen ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-19, § 106, kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses besvarad. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till 
beslut bifallet. Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns. "Den 
som vill bifalla liggande 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), Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Björn 
Widmark (FV), Lena Svensson (C), Lars Johnsson (M). 

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

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige 
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