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Douglas Roth, Patrik Jöns son, Irene Nilsson, Lars J ohnsson, Hanna Nilsson, 
Johan Hammarqvist, Kenny Hansson, Ulf Berggren, Björn Widmark, Robin 
Gustavsson,Joachim Fors, Mikael Koenen, Sven Lundh, Lena Nilsson, Stefan 
Larsson, Magnus Akeborn,Jerry Andersson, Dolores Öhman, Lena Svensson, 
Karin Axelsson(§§ 221-234), Ulrika Widmark Barnekow, Kristina Lind, Mats 
Andersson, Camilla Lindoff, Anders Edwall, Erik Berg, Marie Hult, Benny 
Petersson, Susanne Lottsfeldt, Anita Peterson, Monica Ero, Lars I<lees, Ernst 
Herslow, Gunnel Gustavsson, Andreas Dahlberg, Ann-Kristine Johnsson, Torsten 
Nilsson, Jonny Dolkow, Arberesha Sabani, Connie Asterman, Maria Jönsson, Ola 
Lindahl, Gunnel Bruhn, Arne J Persson, Hanna Sjöstrand, Margreth Segerstein, 
Allan Ljungqvist, Maria Tennevi, Ingrid Nyman, Karina Olsson. 

Sven-Inge Persson, Helena Malje, Jonas Andersson, Meta Jarl, Anders 
Wallentheim, Stefan Svensson, Tobias Vemmenby, Andreas Novotny (§§ 215-220), 
Joakim Karlsson, Sverre Albins son, Ken Breisch, Paul Thurn. 

Leif Nilsson, Lars Olsson, Erika Heil-Utbult, Marianne Littke, Hans-Göran 
Hansson, Agnetha Karlsson, Karin Nilsson, Axel Heinonen, Lars Vidigsson, Pierre 
Bäckman, Katarina Olsson. 
Kanslichef Marina Nillund, nämndsekreterare Angela Samarzija, 
kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Irene Nilsson och Gunnel Gustavsson 
Ann-Kristine J ohnsson och Patrik Jöns son 

Stadshuset, kl. 10.00 onsdagen den 3 november 

§§ 215 - 234 

Sekreterare 

· Ordförande 

Justerare 

(M) 

.7~ HIAh/,._ 
Irene Nilsson (S) 

~ f2 A t.Jtm)< 
unnelG«st~vsson (KD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Kommunfullmäktige 

In nehål lsförteckn i ng 

Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Vinslöv § 215 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden § 216 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden § 217 

Anmälningsärenden § 218 

Inlämnade motioner § 219 

Delårsrapport januari-augusti 2021 med helårsprognos 2021 § 220 

Utredning av bolagsbildning för fiberenheten § 221 

Reviderade åtgärdsplaner från april från nämnder för en budget i § 222 
balans 2021 

Taxa för tillsyn LSO och LBE, tillståndsprövning enligt LBE samt § 223 
godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara 

Uppdatering av taxor för felparkeringsavgifter § 224 

Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen § 225 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Motion - "Gör Bränn mästaren 7 till ungdomens Hus" § 226 

Motion om LOV i ordinärt boende § 227 

Motion om badhusorganisationen i Hässleholms kommun § 228 

Motion om att anpassa hastighetsgränser § 229 

Motion om gratis mensskydd i kommunens skolor § 230 

Motion om att "Stoppa avvecklingen av Midgårds förskola" § 231 

Motion "Säg upp avtalet kring Sverigeförhandlingen" § 232 

Motion om "Vätgasstrategi" § 233 

Motion om tätortsnära naturreservat § 234 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H''ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 215 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet. 

Beskrivning av ärendet 

Sparbanksstiftelsen Vinslöv har inkommit med anmodan om att kommunen utser 
nya huvudmän i stiftelsen då mandattiden for de av Hässleholms kommun valda 
huvudmän går ut vid årsstämman 2021. Kommunen ska utse 12 huvudmän i 
stiftelsen for perioden till och med årsstämman 2025. Kommunfullmäktige utsåg 
2021-03-29, § 64, tio huvudmän och 2021-09-27 § 189 utsågs ytterligare en. Valet av 
en huvudman for FV återstår. 

Ingen nominering har inkommit. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27, § 189, följande: 

1. Niels Andresen (MP) utses till huvudman i Sparbanksstiftelsen Vinslöv for 
perioden till och med årsstämman 2025. 

2. Valet avseende en huvudman bordläggs. 

Sänt till: 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
De valda 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
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§ 216 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden 
Dnr: KLF 2021/737 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Harriette Holmberg (SD) utses till ny ersättare i socialnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Karl-Johan Clementz (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

Sverigedemokraterna nominerar Harriette Holmberg (SD). 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Socialnämnden 
Karl-Johan Clementz 
Harriet Holmberg 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

S (SO) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 217 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 
Dnr: KLF 2021/738 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Susanne Lottsfeldt (SD) utses till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Karl-Johan Clementz (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Sverigedemokraterna nominerar Susanne Lottsfeldt (SD). 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Karl-Johan Clementz 
Susanne Lottsfeldt 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
komm n 

Kommunfullmäktige 

§ 218 

Anmälningsärenden 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2021/194-3 
Kommunstyrelsens beslut i ärende om prövning av de kommunala bolagens 
verksamhet år 2020 enligt 6 kap. 9 § kommunallagen. Kommunstyrelsen fann att 
bolagens verksamheter varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen för 
bolagen samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

KLF 2021/683-1 
Revisorerna har granskat budgetprocessen i Hässleholms kommun. Granskningens 
syfte var att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig budgetprocess. 
Granskningen pekar på vissa brister och revisorerna lämnar rekommendationer som 
de önskar kommunstyrelsens svar på. 

KLF 2021/695-1 
Omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Sammanställningen visar att fyra beslut om särskilt boende och två beslut om 
kontaktpersoner enligt SOL inte verkställts. Därtill har ett beslut om avlösning och 
fyra beslut om kontaktperson enligt LSS inte verkställts. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

[fl 
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H ·· ssleholms 
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Kommunfullmäktige 

§ 219 

Inlämnade motioner 

Beskrivning av ärendet 

Inga nya motioner har lämnats in. 

Kommunfullmäktige 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 220 

Delårsrapport januari-augusti 2021 med helårsprognos 
2021 
Dnr: KLF 2021/487 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten januari-augusti 2021 samt 
helårsprognos 2021. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt en delårsrapport för perioden januari till 
augusti som innefattar en helårsprognos 2021. 

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att vidta åtgärder för att få en 
budget i balans och hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen enligt 
ovanstående beslutspunkt. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-29, § 172, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Delårsrapporten januari-augusti 2021 samt helårsprognos 2021 godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

2. Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder som har underskott att fortsätta 
arbetet med att vidta åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige 
beslutade budgetramen för 2021. Omsorgsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden undantas uppmaningen om att hålla den av 
kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2021 för den del av 
underskottet som är förknippat med merkostnader eller uteblivna intäkter 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

med anledning av coronapandemin. 

Sänt till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

1N 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 221 

Utredning av bolagsbildning för fiberenheten 
Dnr: KLF 2021/392 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar på begäran av en minoritet att återremittera ärendet. 
Ekonomiavdelningen ska ges tillfälle att granska det ekonomiska siffermaterialet 
och göra ett uttalande om dess riktighet. Även revisorerna bör ges en möjlighet att 
uttala sig kring kalkylerna. 

Reservationer 

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

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

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

Joachim Fors (S) yrkar i första hand återremiss och i andra hand yrkar han avslag på 
ärendet. Motiveringen till återremissen är att ekonomiavdelningen ska ges tillfälle att 
granska det ekonomiska siffermaterialet och göra ett uttalande om dess riktighet. 
Även revisorerna bör ges en möjlighet att uttala sig kring kalkylerna. 

Magnus Akeborn (V) instämmer i Joachim Fors yrkanden. 

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

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

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

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) Ja Johan Hammarqvist (C) 

Lars Johnsson (M) Ja Joachim Fors (S) 

Hanna Nilsson (SD) Ja Lena Nilsson (S) 

Kenny Hansson (M) Ja Magnus Åkeborn (V) 

Ulf Berggren (SD) Ja Lena Svensson (C) 

Robin Gustavsson (KD) Ja Irene Nilsson (S) 

Mikael Koenen (L) Ja Camilla Lindoff (S) 

Sven Lundh (SD) Ja Anders Edwall (C) 

Stefan Larsson (M) Ja Benny Petersson (S) 

Jerry Andersson (SD) Ja Anita Peterson (V) 

Dolores Öhman (MP) Ja Monica Ero (S) 

Karin Axelsson (M) Ja Andreas Dahlberg (S) 

Kristina Lind (M) Ja Ann-Kristine Johnsson (C) 

Mats Andersson (SD) Ja Connie Asterman (S) 

Erik Berg (M) Ja Ola Lindahl (S) 

Marie Hult (L) Ja Arne J Persson (C) 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja Ingrid Nyman (S) 

Douglas Roth (M) Ja Sven-Inge Persson (S) 

Lars Klees (SD) Ja Helena Malje (S) 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja Jonas Andersson (S) 

Torsten Nilsson (M) Ja Meta Jarl (S) 

Jonny Dolkow (SD) Ja Anders Wallentheim (S) 

Arberesha Sabani (MP) Ja Totalt 

Maria Jönsson (SD) Ja 

Gunnel Bruhn (SD) Ja 

Hanna Sjöstrand (SD) Ja 

Margreth Segerstein (M) Ja Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Maria Tennevi (KD) Ja Björn Widmark (FV) 

Karina Olsson (SD) Ja Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Stefan Svensson (KD) Ja Ernst Herslow (FV) 

Tobias Vem men by (L) Ja Allan Ljungqvist (FV) 

Joakim Karlsson (M) Ja Totalt 

Sverre Albinsson (SD) Ja 

Ken Breisch (SD) Ja 

Kommunfullmäktige 

Justering 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 

22 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

4 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Paul Thurn (SD) Ja 

Totalt 35 

Kommunfullmäktige har därmed på begäran av en minoritet beslutat att 
återremittera ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Då fiberavdelningen inte finns med efter 2021 i Strategisk plan 2021-2023 med 
Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 samt att konkurrensverksärendet i Patent 
och Marknadsdomstolen slutförts och vunnit laga kraft, finns inte några hinder för 
att bolagisera fiberverksamheten i Hässleholms kommun. 

Kommunstyrelsens ordförande gav 2021-02-23 kommundirektören i uppdrag att 
utreda en bolagsbildning av fiberavdelningen. Kommundirektören har därefter 
överlämnat uppdraget till fiberavdelningen för vidare handläggning och 
fiberavdelningen har i sin tur anlitat EY för utredning av de ekonomiska, 
skattemässiga och rättsliga aspekterna vid en bolags bildning av verksamheten. 

Med utgångspunkt från "Utredning driftformer för Fiberenhet" som godkändes 
2020-06-10 i kommunstyrelsen har en fördjupad utredning gjorts av EY avseende 
bolagskonstruktion, ekonomi, skattefrågor och övriga juridiska aspekter. 

Utredningen visar hur ett bolag kan bildas med bibehållen god ekonomi och att inga 
hinder eller negativa konsekvenser finns rörande skattefrågor eller övriga juridiska 
aspekter. Vidare har en marknadsvärdering gjorts på fiberanläggningen som ger ett 
indikerat nedskrivningsbehov på cirka netto 47 mkr om det sker i bolagsform. 
Genom inrättande av fiberbolag, drabbas som sagt, inte kommunens resultaträkning 
av denna nedskrivning. Med nuvarande driftform och redovisningsprinciper är det 
indikerade nedskrivningsbehovet cirka 150 mkr. 
Dessutom kan de närmast kommande förluståren hanteras av bolaget och inte över 
kommunens resultaträkning. 

En redovisning och genomgång av ärendet hölls den 1 september 2021 av konsult 
från EY och tjänstepersoner i kommunen, där samtliga medlemmar i den 
parlamentariska gruppen var inbjudna. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-29, § 174, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Hässl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en aktiebolagsbildning 
bestående av ett holdingbolag med bolagsstart senast 2021-12-31. 

2. Föreslagen bolagsordning för holdingbolaget fastställs. 

3. Föreslaget ägardirektiv för holdingbolaget med dotterbolag fastställs. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en aktiebolags bildning 
bestående av ett verksamhetsbolag med bolagsstart senast 2021-12-31. 
Verksamhetsbolaget ska ägas av holdingbolaget. 

5. Föreslagen bolagsordning för verksamhets bolaget fastställs. 

6. Aktiekapitalet i holdingbolaget sätts till 50 000 kronor. 

7. Aktiekapitalet verksamhetsbolaget sätts till 50 000 kronor. 

8. Marknadsvärderingen av fiberanläggningen fastställs till 369 miljoner 
kronor. 

9. Principen för köpeskilling fastställs enligt beskrivning av ärendet 
punkt 2.2. 

10. Principen för villkorat aktieägartillskott fastställs enligt beskrivning av 
ärendet punkt 2.3. 

11. Ett villkorat aktieägartillskott lämnas till Holdingbolaget enligt beskrivning 
av ärendet punkt 2.3. 

12. Kommunal borgen beviljas för verksamhetsbolaget på 369 miljoner kronor. 

13. Borgensavgiften för verksamhets bolaget fastställs för 2022 till samma nivå 
som föreslås för Hässleholm Miljö AB: 

Rörlig ränta 

2 år 

Fast ränta 

1 år 

2 år 

3 år 

Verksamhets bolaget 

0,56% 

0,59% 

0,57% 

0,64% 

0,70% 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Hässl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

[ 4 år 

5 år 

6-10 år 

0,72% 

0,75% 

0,78% 

14. Verksamhetsbolaget beviljas tillgång till koncernkontot med en kreditlimit 
på 20 miljoner kronor. 

15. Fiberavdelningens verksamhet överflyttas senast 2022-01-01 till ett av 
kommunen helägt aktiebolag (V erksamhetsbolaget) enligt punkt 4. 

16. Valberedningen får i uppdrag att lämna förslag på styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer i bolagen senast 2021-11-29. 

1 7. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna nödvändiga 
handlingar i ärendet. 

18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse ägarrepresentant till bolagsstämma. 

19. I övrigt uppdras åt kommunstyrelsen att fatta nödvändiga beslut för 
bolags bildningarnas genomförande. 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Lena Svensson (C) och Jonas I<lein (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vänsterpartiet anser att bredbandsutbyggnaden för alla medborgare i vår kommun 
är infrastruktur. En kommunal angelägenhet. Vi har en bestämd uppfattning att 
detta ska drivas av kommunen. Vi är bestämt emot bolagisering av kommunens 
verksamhet. 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Miljöpartiet värnar om fullmäktiges beslut om att fiber ska finas i hela kommunens 
yta. Vi värnar också om principen om att hushållens kostnad för uppkoppling ska 
vara enhetlig och likvärdig för alla hushåll i kommunen, oavsett var dessa finns 
placerade. 
Vi är positiva till att bilda ett kommunalt bolag och genomföra fiberuppdraget i 
bolagsform i stället för förvaltningsform. Ett bolag har mer flexibilitet att finansiera 
uppdraget, bland annat genom samarbete, genom lån och genom att utveckla 
lönsamma kommunikationstjänster. Ett bolag ska bära sina egna kostnader och inte 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

påverka kommunens ekonomi. 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på ärendet. 

Robin Gustavsson (KD), Karin Axelsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L) och 
Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalråden 
Kommundirektören 
Fiberavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Kansliavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 222 

Reviderade åtgärdsplaner från april från nämnder för 
en budget i balans 2021 
Dnr: KLF 2021/629 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Tekniska nämndens begäran om kompensation för kostnader för detaljplaner 
om motsvarande 5,6 miljoner kronor godkänns under förutsättning att medlen 
används till planarbete. Uppgår inte planarbete till beräknat belopp under 2021 
ska det återföras till finansförvaltningen. 

2. Finansiering av de 5,6 miljoner kronorna sker genom att 5,6 miljoner kronor 
budgeteras upp som en intäkt på finansförvaltningen avseende bidrag för 
kompensation av merkostnader december 2020 avseende covid-19. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Enligt Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 ska nämnderna 
under året redovisa fem ekonomiska uppföljningar. Nämnder och förvaltningar 
med underskott ska även redovisa åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige 
beslutade budgeten samt redovisa de verksamhetsmässiga och ekonomiska 
effekterna av dessa åtgärder. Omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
undantas kravet att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 2021 för 
den del av underskottet som är förknippat med merkostnader eller uteblivna 
intäkter med anledning av coronapandemin. Tekniska nämnden, 
arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har 
uppmanats att lämna in åtgärdsplaner för prognosticerade underskott per den 30 
april. Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2021 (KLF 2021/503) att inte 
godkänna de inlämnade åtgärdsplanerna från dessa nämnder. Nämnderna 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

uppmanades att besluta om en reviderad åtgärdsplan för behandling i 
kommunstyrelsen den 29 september 2021. Samtliga nämnder har lämnat in 
reviderade åtgärdsplaner till kommunstyrelsen enligt denna begäran. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-29, § 171, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Tekniska nämndens begäran om kompensation för kostnader för detaljplaner 
om motsvarande 5,6 mnkr godkänns under förutsättning att medlen används till 
planarbete. Uppgår inte planarbete till beräknat belopp under 2021 ska det 
återföras till finansförvaltningen. 

2. Finansiering av de 5,6 mnkr sker genom att 5,6 mnkr budgeteras upp som en 
intäkt på finansförvaltningen avseende bidrag för kompensation av 
merkostnader december 2020 avseende covid-19. 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson 
Enochsson (L) reserverar sig mot beslutet att avslå punkt 2 i ordförandeförslaget. 

Jonas I<lein (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Det är anmärkningsvärt att styret inte budgeterade för de ökade plankostnaderna 
som förväntades i år. De nya redovisningskraven och dess konsekvenser var kända 
redan vid budgetberedningen förra året och därmed borde styret ha åtgärdat det i 
sin budget och inte nu, i efterhand. 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.43 -14.50. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att punkt 2 i ordförandeförslaget stryks. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar även hon att punkt 2 i ordförandeförslaget stryks men 
yrkar bifall till de två punkter som ska till kommunfullmäktige. 

Ordförande ställer först punkt 1 i ordförandeförslaget under proposition och finner 
det bifallet. 

Han ställer därefter punkt 2 under proposition och finner det bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla punkt 2 röstar ja. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Den som vill avslå punkten röstar nej ." 

LEDAMOT JA NEJ 
Karin Axelsson /M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD), 1:e vice ordförande X 

Ulf Benmren (SD) X 

r T " " X 
...... ... ,v ,· 1 , n ,~ 
Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande X 

Joachim Fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Henrik Backlund (S) X 

Lena Svensson ( C) X 

Lars Johnsson (M) , O rdförande X 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

AV-STÅR TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

Paul Thurn 
X Jonas Klein 

4 8 1 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå punkt 2. 

Ordförande ställer slutligen de två punkterna i ordförandeförslaget som ska till 
kommunfullmäktige under proposition och finner dem bifallna. 

Sänt till: 
Berörda nämnder/ förvaltningar 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

H'"ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 223 

Taxa för tillsyn LSO och LBE, tillståndsprövning enligt 
LBE samt godkännande av föreståndare och deltagare 
för explosiv vara. 
Dnr: RTJ 2021/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget på förändrad taxa enligt: Taxa för 
tillsynsbesök, tillståndsprövning samt godkännande av föreståndare och deltagare 
för explosiv vara. 

Beskrivning av ärendet 

1 augusti 2021 gjordes förändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE). Förändringarna genomförs i syfte att försvåra illegal 
hantering av explosiva varor. De nya reglerna består av flera ändringar i LBE med 
tyngdpunkt på ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som har 
tillgång till explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter, eller har inflytande över 
sådana verksamheter. 

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor enligt LBE ska 
anmäla till tillståndsmyndigheten vilka som i verksamheten avses få delta i 
hantering, överföring, import och export av sådana varor (anmälan har tidigare 
endast omfattat föreståndaren). Kommunen ska därefter lämplighetspröva den som 
söker tillstånd, den/ de som är anmälda som föreståndare samt den/ de som är 
anmälda som deltagare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. Om 
kraven vid lämplighetsprövningen är uppfyllda, ska kommunen godkänna 
föreståndaren/ föreståndarna och den/ de som är anmälda som deltagare. 
Godkännandet är en förutsättning för att de anmälda personerna ska få vara 
föreståndare respektive få delta i verksamheten. 

Avgifter enligt LBE får tas ut för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och 
undersökning av prov, godkännande av föreståndare och deltagare, godkännande av 
explosiv vara och beslut om huruvida en vara är att anse som en explosiv vara. 
Tidigare har Hässleholms kommun (Räddningstjänsten) tagit ut avgifter för 
tillståndsprövning, tillsyn och godkännande av föreståndare för explosiv vara. 
Avgift vid tillståndsbeslut enligt LBE samt godkännande av föreståndare för 
explosiv vara baseras på normal handläggnings tid för det aktuella ärendet som är 
beroende av verksamheten samt omfattning av hanteringen enligt LBE. I och med 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

att ändringarna i LBE nu även omfattar godkännande av deltagare för explosiv vara 
föreslår Räddningstjänsten följande taxa för godkännande av deltagare för explosiv 
vara: 

• Debitering av deltagare för hantering, överföring, import och export av 
explosiv vara sker enligt nedlagd handläggningstid a 1024 kronor per timme 
(2021) . Debitering sker per påbörjad halvtimme. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Förslaget kommer innebära en ökad avgift för verksamhetens brukare. Beroende på 
antalet anmälda deltagare kommer handläggningstiden att variera något och därmed 
också kostnaden. Räddningstjänsten uppskattar att handläggningstiden för 
godkännande av deltagare kommer uppgå till mellan en (1) och tre (3) timmar per 
tillstånds beslut. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-29, § 173, kommunfullmäktige besluta att anta 
förslaget på förändrad taxa enligt: Taxa fiir till!Jnsbesiik, tillståndsprö·vning samt 
godkännande av fiireståndare och deltagare fiir explosiv vara. 

Sänt till: 
Räddningstjänsten 
Kommunal författningssamling 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

H""ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 224 

Uppdatering av taxor för felparkeringsavgifter 
Dnr: KLF 2021/456 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad taxa för felparkeringsavgifter. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas och Folkets väls ledamöter reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

Yrkande 

Ernst Herslow (FV), Ulf Berggren (SD) och Hanna Nilsson (SD) yrkar avslag på 
punkterna 1 och 3 i tekniska nämndens förslag samt bifall till punkten 2. 

Torsten Nilsson (M), Dolores Öhman (MP), Benny Petersson (S) och Anders 
Edwall (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer först punkterna 1 och 3 enligt tekniska nämndens förslag under 
proposition och finner kommunstyrelsens förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla kommunstyrelsens 
förslag avseende punkterna 1 och 3 röstar ja. Den som vill avslå kommunstyrelsens 
förslag röstar nej." 

41 ja-röster och 20 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lars Johnsson (M) 

Johan Hammarqvist (C) 

Kenny Hansson (M) 

Robin Gustavsson (KD) 

Joachim Fors (S) 

Mikael Koenen (L) 

Lena Nilsson (S) 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Hanna Nilsson (SD) 

Ulf Berggren (SD) 

Björn Widmark (FV) 

Sven Lundh (SD) 

Jerry Andersson (SD) 

Ulrika Widmark Barnekow {FV) 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Stefan Larsson (M) 

Magnus Åkeborn (V) 

Dolores Öhman (MP) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Irene Nilsson (S) 

Kristina Lind (M) 

Camilla Lindoff (S) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Marie Hult (L) 

Benny Petersson (S) 

Anita Peterson (V) 

Douglas Roth (M) 

Monica Ero (S) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Torsten Nilsson (M) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Ola Lindahl (S) 

Arne J Persson (C) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Jonas Andersson (S) 

Meta Jarl (S) 

Anders Wallentheim (S) 

Stefan Svensson (KD) 

Tobias Vemmenby (L) 

Joakim Karlsson (M) 

Totalt 

Kommunfullmäktige 

Justering 

ttl 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -10-25 

Mats Andersson (SD) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Lars Klees (SD) 

Ernst Herslow (FV) 

Jonny Dolkow (SD) 

Maria Jönsson (SD) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Karina Olsson (SD) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 
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Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla höjningarna avseende 
punkterna 1 och 3. 

Ordförande ställer slutligen punkt 2 under proposition och finner även den bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden har genom beslut den 27 maj 2021 , § 54, föreslagit 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Anta nya förslag på taxor för felparkeringsavgifter enligt följande: 

1. Felparkeringsavgiften på 400 kr ändras till 600 kr (grund) 

2. Felparkeringsavgiften på 1000 kr ändras till 1500 kr (handikapp) 

3. Felparkeringsavgiften på 600 kr ändras till 800 kr (övrig) 

Taxan för felparkeringsavgifter har varit oförändrad sedan 2009. Tekniska 
förvaltningen har i dialog med polisen tagit fram förslag till nya taxor som är mer i 
nivå med felparkeringsavgifter i övriga landet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-29, § 176, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad taxa för felparkeringsavgifter. 

Sverigedemokraternas ledamöter och Jonas Klein (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar avslag på punkt 1 och 3 och bifall till punkt 2. 

Jonas I<lein (SD) instämmer i Hanna Nilssons yrkande. 

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

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 225 

Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Dnr: KLF 2021/551 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2022 för 
kommunfullmäktige med ändringen att kommunfullmäktige 2022-10-03 flyttas fram 
till 2022-10-17. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har tagits fram. Planeringen omfattar även tider för 
inlämning av ärenden och tider för beredningsutskott och ärendegenomgång. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-29, § 177, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2022 för 
kommunfullmäktige med ändringen att kommunfullmäktige 2022-10-03 flyttas fram 
till 2022-10-17. 

Sänt till: 
Alla nämnder och bolag 
Revisionen 
Avdelningschefer kommunlednings förvaltningen 
Chefssekreterare kommunledningsförvaltningen 
Ansvarig publicering webb 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 226 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Motion - "Gör Brännmästaren 7 till ungdomens Hus" 
Dnr: KLF 2020/1018 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson (SD) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken hon på 
anförda skäl yrkar följande. 

1) Att kommunstyrelsen tar fram en utredning om hur man med enkla medel 
anpassar lokalerna (Brännmästaren 7) efter verksamhetens behov för Ungdomens 
Hus. 

2) Att utredningen presenteras för beslut om genomförande till kommunstyrelsen 
för vidare beslut i kommunfullmäktige. 

3) Att Markans verksamhet införs i Ungdomens Hus och verksamheten efter 
införandet lämnar lokalerna på T 4-området. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden som 
båda i yttranden föreslagit att motionen ska avslås. 

Bedömning 

Sedan motionen väckts har styrgruppen för Matkan/Ungdomens hus presenterat 
sin redovisning av uppdraget, som bland annat innebär att Markan renoveras och 
verksamheten vid mötesplats Ljungdala utvecklas. Mot denna bakgrund och med 
beaktande av tekniska nämndens och kultur- och fritidsnämndens inställning 
föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-01, § 157, kommunfullmäktige att motionen 
ska avslås. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 227 

Motion om LOV i ordinärt boende 
Dnr: KLF 2020/962 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Reservationer 

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

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Miljöpartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Karin Axelsson (M), Mikael Koenen (L), Lena Svensson (C), Robin Gustavsson 
(KD), Björn Widmark (FV) och Kristina Lind (M) yrkar avslag på motionen. 

Susanne Lottsfeldt (SD), Meta Jarl (S), Anita Peterson (V), Lena Nilsson (S), Irene 
Nilsson (S), Ingrid Nyman (S) och Anders Wallentheim (S) 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 avslå motionen röstar nej." 

33 ja-röster och 26 nej-röster lämnas. 2 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Hanna Nilsson (SD) 

Ulf Berggren (SD) 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lars Johnsson (M) 

Johan Hammarqvist (C) 

Kenny Hansson (M) 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Joachim Fors (S) Ja 

Sven Lundh (SD) Ja 

Lena Nilsson (S) Ja 

Magnus Åkeborn (V) Ja 

Jerry Andersson (SD) Ja 

Irene Nilsson (S) Ja 

Mats Andersson (SD) Ja 

Camilla Lindoff (S) Ja 

Benny Petersson (S) Ja 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja 

Anita Peterson (V) Ja 

Monica Ero (S) Ja 

Lars Klees (SD) Ja 

Andreas Dahlberg (S) Ja 

Jonny Dolkow (SD) Ja 

Connie Asterman (S) Ja 

Maria Jönsson (SD) Ja 

Ola Lindahl (S) Ja 

Gunnel Bruhn (SD) Ja 

Hanna Sjöstrand (SD) Ja 

Ingrid Nyman (5) Ja 

Karina Olsson (SD) Ja 

Sven-Inge Persson (S) Ja 

Helena Malje (5) Ja 

Jonas Andersson (S) Ja 

Meta Jarl (S) Ja 

Anders Wallentheim (S) Ja 

Sverre Albinsson (SD) Ja 

Ken Breisch (SD) Ja 

Paul Thurn (SD) Ja 

Totalt 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Björn Widmark (FV) 

Robin Gustavsson (KD) 

Mikael Koenen (L) 

Stefan Larsson (M) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Kristina Lind (M) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Marie Hult (L) 

Douglas Roth (M) 

Ernst Herslow (FV) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Torsten Nilsson (M) 

Arne J Persson (C) 

Margreth Segerstein (M) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Maria Tennevi (KD) 

Stefan Svensson (KD) 

Tobias Vemmenby (L) 

Joakim Karlsson (M) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Dolores Öhman (MP) 

Arberesha Sabani (MP) 

Totalt 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

26 

Röst 

Avstår 

Avstår 

2 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Susanne Lottsfeldt och Ulf Berggren, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige, i vilken de yrkar att LOV inom ordinärt boende i 
Hässleholms kommun avvecklas. 

Som grund för sitt yrkande anför de följande. Under 2016 röstades LOV i ordinärt 
boende (hemtjänst) genom i Hässleholms kommunfullmäktige genom den antagna 
budgeten för 2017. Sverigedemokraterna har genom detta beslut velat ge privata 
vårdföretag chansen att kunna vara en aktör i Hässleholms kommun. Hittills har 
dock inget privat vårdföretag bedrivit verksamhet i kommunens ordinära boenden. 
De sätter brukares trygghet och välfard framför allt. De välkomnar konkurrens 
inom välfardssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och 
brukarnöjdhet. Dock menar de att då intresset är så pass lågt vill de satsa långsiktigt 
på ordinärt boende i kommunal regi. 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden. Nämnden har i beslut den 4 maj 
2021, § 30, föreslagit att motionen bifalles. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016, §178, i ärendet om budget, 
mål och prioriteringar för 2017 samt flerårsplan 2018-2020 att LOV, lagen om 
valfrihet, skulle införas senast den 1 maj 2017. Frågan har därefter beretts i 
omsorgsförvaltningen och varit föremål för prövning i nämnden flera gånger, men 
något beslut om införande har inte fattats. Den 22 september 2020, § 55, fanns 
tre olika beslutsförslag från förvaltningen, men nämnden beslutade att återremittera 
ärendet. 

Bedömning 

Kommunfullmäktige har för mer än fem år sedan beslutat att LOV ska införas. Det 
åvilar omsorgsnämnden att efterkomma fullmäktiges beslut. Påståendet att intresset 
från privata utförare skulle vara litet innebär inte att nämnden kan ignorera detta 
uppdrag. Motionen ska därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-01, § 158, kommunfullmäktige att bifalla 
motionen. 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson Enochsson 
(L), Lena Svensson (C) och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Karin Axelsson (M), Lena Svensson (C), Björn Widmark (FV), Agneta Olsson 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

Enochsson (L) och Robin Gustavsson (KD) yrkar avslag på motionen. 

Lena Wallentheim (S) och Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Karin Axelsson med fleras 
förslag till beslut bifallet. 

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

7 ja-röster och 6 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD), 1 :e vice ordförande X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande X 

Joachim Fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Henrik Backlund (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars J ohnsson (M), Ordförande X 

7 6 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 228 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Motion om badhusorganisationen i Hässleholms 
kommun 
Dnr: KLF 2020/961 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar att motionen ska avslås. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Johan Peltonen, båda Sverigedemokraterna, väckte en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande: 

1) Att utreda de ekonomiska kostnaderna och ta fram en plan för att renovera 
badhusen i Hässleholms kommun efter behov enligt ovanstående. 

2) Att genomföra ovanstående renovering. 

3) Att ta fram en långsiktig underhållsplan för badhusen så att de framgent hålls i 
gott skick. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden som 
inkom med yttranden. 

Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse den 27 januari 2021 att 
motionen skulle vara besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 mars 2021, § 34, att ärendet 
skulle återremitteras "för vidare beredning". 

Kultur- och fritidsnämnden har därefter kommit in med reviderat yttrande. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Härefter har kommunfullmäktige den 7 juni 2021, § 160, med stöd av bland annat 
Sverigedemokraternas ledamöter, beslutat att ett nytt badhus ska uppföras inom 
Österås idrottsområde i Hässleholm. 

Det antecknas vidare att kommunfullmäktige den 30 november 2020, § 155, 
beslutade 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 fritidsnämnden 250 000 och ytterligare 250 000 2023 samt drift på 
finansförvaltningen 750 000 2022 och 1,5 miljoner 2023." Kommunfullmäktige har 
alltså beslutat att Sösdala simhall ska renoveras och medel avsätts för att "drifta" 
simhallen. 

Bedömning 
Eftersom kommunfullmäktige beslutat om att uppföra nytt badhus i Hässleholm 
torde frågan om renovering av Q-poolen inte längre vara aktuell. Vidare har det 
således beslutats att Sösdala simhall ska renoveras och driftsättas. Vad gäller övriga 
badhus i kommunen föreslår kommunledningsförvaltningen att frågan får hanteras i 
kommande budgetberedningar. Därmed ska motionen anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-01, § 159, kommunfullmäktige att motionen 
ska anses vara besvarad. 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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§ 229 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Motion om att anpassa hastighetsgränser 
Dnr: KLF 2021/45 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Reservationer 

Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Dolores Öhman (MP) och Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till motionen. 

Benny Petersson (S), Lars Johnsson (M), Ulf Berggren (SD), Ernst Herslow (FV) 
och Kenny Hansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman och Arberesha Sabani, båda Miljöpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 

1) Att berörd nämnd gör en översyn av hastighetsgränser på kommunala vägar för 
att förbättra trafiksäkerheten. 

2) Att hastighetsgränser ändras enligt översynen. 

3) Att ändringar genomförs först vid skolor och förskolor, i områden med mycket 
trafik av olika slag och i områden med sämsta trafiksäkerhet och där trafikolyckor 
har nyligen förekommit. 

Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden och tekniska 
nämnden. 

Tekniska nämnden föreslog i beslut den 29 april 2021, § 41, att motionen ska avslås. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021, § 82, att avstå från 
att svara på motionen "då frågeställningen inte ligger inom miljö- och 
stads byggnadsnämndens ansvarsområde" 

Bedömning 

Kommunfullmäktige antog genom beslut den 25 september 2017, § 194, "Trafik
strategier 2030 för Hässleholms kommun". Av dokumentet framgår bland annat att 
utifrån trafikstrategins strategier och delstrategier ska konkretiserande styrdokument 
utvecklas, bland annat bör en trafikplan arbetas fram där det framgår hur målarbetet 
bör ske samt följas upp. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har nu fardigställt ett förslag till "Trafikplan för 
Hässleholms stad". Förslaget är på remiss . Enligt förslaget ska en hastighetsplan tas 
fram mot följande bakgrund. Hastigheten för motortrafik är den enskilt viktigaste 
aspekten vad gäller att minska antalet olyckor och konsekvenser av olyckor. 
Hastighet har även betydelse för vilka bullernivåer som ges i omkringliggande 
bebyggelse vilket påverkar möjligheterna att uppföra nya bostäder i närheten av 
gator och vägar. Tidigare genomfört arbete för en hastighetsplan för Hässleholms 
kommun behöver därför uppdateras och justeras. 

Arbetet med en översyn av gränserna för högsta tillåtna hastigheter i kommunen är 
således redan initierat. Motionärernas önskemål får därmed redan anses tillgodosett 
och det föreslås därför att motionen ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-01, § 160, kommunfullmäktige att motionen 
ska anses besvarad. 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Hastigheten för motortrafik är den enskilt viktigaste aspekten vad gäller att minska 
antalet olyckor och konsekvenser av olyckor. Med hänvisning till ett pågående 
arbete med en trafikplan anses motionen besvarad. Det är uppenbart att det saknas 
politisk vilja i kommunen för att minska hastigheter i tätorterna. En majoritet av 
kommunerna i Sverige har gjort det. En plan för Hässleholms stad togs fram 2015 
men politiken förkastade planen. Den trafikplan som jobbas fram säger ingenting 
om vilka hastigheter som ska gälla i kommunen. Därmed kan inte motionen anses 
besvarad. Faktum är tyvärr att motionen avslås och att det saknas vilja för en 
översyn av hastigheter i kommunen." 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Utdraget bestyrkes 
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§ 230 

Motion om gratis mensskydd i kommunens skolor 
Dnr: KLF 2021/251 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska bifallas på så sätt att barn- och 
utbildningsnämnden ges i uppdrag att företa begärd utredning och redovisa den för 
kommunstyrelsen senast sex månader efter det att kommunfullmäktige fattat beslut 
i detta ärende. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

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

"För oss Sverigedemokrater ser vi det som en självklarhet att det finns gratis 
mensskydd på skolorna vid behov. Enligt uppgift erbjuds det redan idag mensskydd 
vid behov på våra skolor, ofta då hos skolsköterskan. 

Men att vi ska dela ut mensskydd för kvinnornas fullständiga behov är vi helt emot, 
detta på grund av olika anledningar. En av de viktigaste anledningarna är att denna 
kostnad kommer behöva tas från någon annan viktig post. Då vi redan har ett 
väldigt problematiskt och pressat ekonomiskt läge i kommunen och i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Om man ska reglera en sådan här kategori produkter så bör man göra det via 
skattereform på riksnivå, då man kan göra det på hygienprodukter överlag så att det 
även kan gynna fler grupper i samhället. 

På grund av ovanstående valde vi att yrka avslag på motionen, då detta förslag ej 
vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet." 

Yrkande 

Arberesha Sabani (MP), Irene Nilsson (S), Magnus Åkeborn (V), Dolores Öhman 
(MP), Anita Petersson (V), Ingrid Nyman (S) och Anders Edwall (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hanna Nilsson (SD), Björn Widmark (FV) och Hanna Sjöstrand (SD) yrkar avslag 
på motionen. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Arberesha Sabani (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon på 
anförda skäl yrkar att berörd nämnd ges i uppdrag att utreda kostnader för 
kostnadsfria mensskydd i skolan. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som vid sammanträde 
den 17 juni 2021, § 88, beslutat föreslå kommunfullmäktige att motionen ska 
bifallas. 

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalles och att barn- och 
utbildningsnämnden ges i uppdrag att företa begärd utredning och redovisa den för 
kommunstyrelsen senast sex månader efter det att kommunfullmäktige fattat beslut 
i detta ärende. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-01, § 161, kommunfullmäktige att motionen 
ska bifallas på så sätt att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att företa 
begärd utredning och redovisa den för kommunstyrelsen senast sex månader efter 
det att kommunfullmäktige fattat beslut i detta ärende. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

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

"För oss Sverigedemokrater ser vi det som en självklarhet att det finns gratis 
mensskydd på skolorna vid behov. Enligt uppgift erbjuds det redan idag mensskydd 
vid behov på våra skolor, ofta då hos skolsköterskan. 

Men att vi ska dela ut mensskydd för kvinnornas fullständiga behov är vi helt emot, 
detta på grund av olika anledningar. En av de viktigaste anledningarna är att denna 
kostnad kommer behöva tas från någon annan viktig post. Då vi redan har ett 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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väldigt problematiskt och pressat ekonomiskt läge i kommunen och i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Om man ska reglera en sådan här kategori produkter så bör man göra det via 
skattereform på riksnivå, då man kan göra det på hygienprodukter överlag så att det 
även kan gynna fler grupper i samhället. 

På grund av ovanstående valde vi att yrka avslag på motionen, då detta förslag ej 
vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

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

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

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag på motionen och 
finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Uppdrag- kommunledningsförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 231 

Motion om att "Stoppa avvecklingen av Midgårds 
förskola" 
Dnr: KLF 2021/258 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson (SD) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon anför 
följande. 

Sverigedemokraterna fick till sig information om att Vankivas enda kommunala 
förskola ska avvecklas 2022. Förskolor och skolor på lands bygden är en grund pelare 
för en levande landsbygd. Sverigedemokraterna kommer alltid jobba för att hela 
Hässleholms kommun ska få leva. Familjer som bosätter sig på landsbygden och i 
våra byar gör det bland annat för att man vill ha småskaligheten i både skolor och 
förskolor. Att man då menar att dessa barn ska köras in till Hässleholms centrala 
förskolor så har man missat en viktig del i det som är landsbygdens skattebetalares 
vilja. Svenska kyrkan har idag en förskola utanför Vankiva by och är allt som oftast 
full utan möjlighet att ta emot fler barn. Vi kan inte heller som kommun lägga all 
vår tro på att de privata alternativen ska lösa kommunens barnomsorgsbehov fullt 
ut. 

Med stöd av det sålunda anförda yrkar motionären följande: 

Att planerna på att avveckla Midgårds förskola stoppas och verksamheten fortsätter 
som idag. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som vid sammanträde 
den 17 juni 2021, § 87, beslutat föreslå att den ska avslås 

Av utredningen i nämndens ärende framgår i huvudsak följande. 

Barn- och utbildningsnämnden återkallade vid sammanträdet 2021-04-22 
förvaltningschefens delegation avseende beslut om att avveckla förskolor, och 
nämnden tar vid sammanträdet 2021-05-20 ställning till förslag om vilka förskolor 
som ska avvecklas under våren/ sommaren 2022. Då politiska besked har givits om 
att det inte finns något stöd för att avveckla Midgårds förskola föreslås nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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inte besluta om avveckling av förskolan. Det är principiellt inte rimligt att det är 
kommunfullmäktige som beslutar om vilka förskolor som ska avvecklas. Det är inte 
heller rimligt att barn- och utbildningsnämnden fattar aktiva beslut om vilka 
förskolor som inte ska avvecklas. 

Bedömning 

Nämnden fattade på sammanträdet den 20 maj 2021 beslut om att ett antal 
förskolor skulle avvecklas under våren/ sommaren 2022. Midgårds förskola var inte 
en av dem. Frågan om nedläggning är alltså inte längre aktuell. Vidare delar 
kommunledningsförvaltningen nämndens uppfattning att det inte är rimligt att 
kommunfullmäktige beslutar om vilka förskolor som ska avvecklas och inte heller 
att nämnden ska fatta beslut om vilka förskolor som inte ska avveckla. Mot denna 
bakgrund föreslås att motionen anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-01, § 162, kommunfullmäktige att motionen 
ska anses vara besvarad. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 232 

Motion "Säg upp avtalet kring Sverigeförhandlingen" 
Dnr: KLF 2021/341 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson, Ulf Berggren, J erry Andersson, Johan Peltonen, Susanne Lottsfeldt 
och Sven Lundh, samtliga Sverigedemokraterna, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de anför följande. 

Sverigedemokraterna har hela tiden varit negativt inställda till den 
höghastighetsjärnväg som planeras och som kommer att förstöra vår landsbygd i 
Hässleholms kommun. Vi har haft en väldigt drivande majoritet i denna fråga som 
består av framförallt Socialdemokraterna. Nu när det börjar bli skarpt läge har dock 
flera av de övriga partierna som ställt sig bakom höghastighetsbanan och 
Sverigeförhandlingen följt Sverigedemokraterna i denna fråga. Sverigedemokraterna 
har hela tiden framfört att vi vill att de nya stambanorna skall byggas längs med den 
befintliga banan i lägre hastighet. När vi nu har en majoritet av partierna i 
Hässleholms kommun som ställer sig bakom denna linje är första steget för oss att 
stoppa den befintliga planeringen av höghastighetsbanan att säga upp avtalet vi 
ingått om Sverigeförhandlingen. 

Motionärerna yrkar med hänvisning till vad sålunda anförts följande. 

1) Att avtalet om Sverigeförhandlingen sägs upp. 
2) Att Hässleholm tar ett nytt beslut om kommunens ställningstagande angående 
den planerade höghastighetsbanan. 
3) Att samtliga skrivelser gällande Sverigeförhandlingen stryks ur kommunens 
planer samt strategier. 

Bedömning 

Den 11 december 2017, § 256, beslutade kommunfullmäktige att godkänna 
föreliggande förslag till ramavtal inklusive bilagor och objektavtal avseende 
höghastighetsjärnväg Hässleholm - Lund. 

I ramavtalet stadgas bland annat följande. 
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Punkt 13.2."Ramavtalet och respektive Objektavtal kan, med undantag för vad som 
sägs i punkt 3.2, inte sägas upp eller frånträdas av Part med mindre än att samtliga 
Parter enas därom". 

Punkt 3.2: "Statens åtaganden avseende genomförande av Projektet enligt detta 
Ramavtal, är villkorade av att medel för åtagandenas uppfyllande i särskild ordning 
beslutas av regeringen och att regeringen har informerat parterna om att detta skett. 
Om inget regerings beslut avseende Projektet tagits senast år 2023 kan någon Part 
begära omprövning eller utträde av avtalet". 

Med Projekt avses enligt punkt 4.1 byggandet av höghastighetsjärnväg för 
respektive delsträckor som ingår i Huvudprojektet och för vilka separata Ramavtal 
ska ingås mellan berörda parter, dvs. respektive Ramavtals omfattning utgör ett 
Projekt. 
I detta fall är Projektet höghastighetsjärnväg sträcka Hässleholm - Lund (ramavtal 
5). 

Som framgår att det ovan anförda kan kommunen tidigast 2023 begära utträde ur 
avtalet och det endast om staten inte har fattat något beslut om Projektet. Några 
förutsättningar att nu begära utträde ur avtalet finns alltså inte och motionen bör 
därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-01, § 163, kommunfullmäktige att motionen 
ska avslås. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

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

"Sverigedemokraterna vill med omedelbar verkan säga upp avtalet kring 
Sverigeförhandlingen. Detta framför allt för att i förlängning stoppa utbyggnaden 
av den planerade höghastighetsjärnvägen som planeras byggas mellan Hässleholm
Stockholm. Sverigedemokraterna har hela tiden varit emot denna utbyggnad. 

När det gäller den första punkten i motionen så kommer vi yrka bifall på att 
sverigeförhandlingen skall sägas upp och detta får då göras när det tidigast är 
möjligt. När det gäller punkt 2 i motionen att vi ska ta ett nytt ställningstagande 
kring höghastighetsbanan vill vi göra detta i kommunfullmäktige som är 
kommunens högst beslutande organ och det bör göras inom det närmsta. Även 
punkt 3 när det gäller att ta bort alla skrivelser om Sverigeförhandlingen i 
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kommunens planer och strategier menar vi måste göras så fort det bara är möjligt. 

På grund av ovanstående valde vi att yrka bifall på motionen, då detta förslag ej 
vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet." 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson 
Enochsson (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande och lämnar följande 
gemensamma motivering: 

"I beslut 2021-03-31, § 50, ställde sig Kommunstyrelsen bakom ett yttrande till 
Trafikverket där kommunens ställningstagande i fråga om ny höghastighetsjärnväg 
klargjordes. Av yttrandet framgår bland annat att kommunen motsätter sig att de 
nya stambanorna byggs för 320 km/h samt att kommunen avstyrker samtliga de av 
Trafikverket föreslagna lokaliseringsalternativen. I stället förordas en ny eller 
omarbetad lokaliseringsutredning där den nya järnvägen ska förläggas i huvudsak 
utmed befintlig stambana. 

Genom yttrandet har kommunen gjort ett nytt ställningstagande angående den 
planerade höghastighetsjärnvägen. Motionen skall därför i denna del anses vara 
besvarad. 

Med hänvisning till vad som framgår av KLF tjänsteskrivelse vad gäller möjligheten 
att säga upp avtalet kring Sverigeförhandlingen skall motionen i övriga delar avslås." 

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

Robin Gustavsson (KD) yrkar avslag på punkterna 1 och 3 men yrkar att punkten 2 
ska anses besvarad. 

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

Karin Axelsson (M) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till Robin 
Gustavssons förslag. 

Ordförande ställer motionens respektive punkter under proposition punkt för 
punkt och finner arbetsutskottets förslag bifallet vad gäller punkt 1. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag att avslå punkt 1 röstar ja. Den som vill bifalla punkt 1 röstar nej." 

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 
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LEDAMOT JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD), 1:e vice ordförande X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande X 

Joachim Fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Henrik Backlund (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars Johnsson (M), Ordförande X 

9 4 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag gällande 
motionens första punkt. 

Ordförande ställer därefter de tre förslagen gällande motionens andra punkt under 
proposition och finner Robin Gustavssons förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Arbetsutskottets förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses. Ordförande ställer 
Robin Gustavssons förslag mot Hanna Nilssons förslag och finner Robin 
Gustavssons förslag utsett till motförslag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill utse Robin Gustavssons 
förslag till motförslag röstar ja. Den som vill utse Hanna Nilssons förslag till 
motförslag röstar nej." 

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

Karin Axelsson (M) 

Robin Gustavsson (KD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Hanna Nilsson (SD), 1 :e vice ordförande 

Ulf Berggren (SD) 

Sven Lundh (SD) 

Björn Widmark (FV) 

Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande 

Joachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Henrik Backlund (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars Johnsson (M), Ordförande 
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JA NEJ 
AV-
STÅR 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 4 5 

Med ordförandens utslagsröst har kommunstyrelsen beslutat att utse Robin 
Gustavssons förslag till motförslag. 

I huvudpropositionen godkänns följande voteringsproposition. Den som vill bifalla 
arbetsutskottets förslag gällande motionens andra punkt röstar ja. Den som vill 
bifalla Robin Gustavssons förslag röstar nej. 

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

LEDAMOT JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD), 1 :e vice ordförande X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande X 
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Joachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Henrik Backlund (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars Johnsson (M), Ordförande 
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X 

X 

X 

X 

X 

5 4 4 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag avseende 
motionens andra punkt. 

Ordförande ställer slutligen förslagen gällande motionens tredje punkt mot 
varandra och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 233 

Motion om "Vätgasstrategi" 
Dnr: KLF 2021/338 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Hanna Nilsson och Johan Peltonen, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar följande. 

1) Att utreda om en vätgasstrategi ska införas i Hässleholms kommun. 
2) Att utreda om en vätgastankstation för fordon kan upprättas i Hässleholms 
kommun. 

Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som den 23 juni 
2021, § 79, beslutade föreslå kommunfullmäktige "Att ställa sig positivt till 
motionens intentioner samt att beakta detta vid arbetet med budget och strategisk 
plan för 2022". 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslagen i motionen behandlas i 
kommande budgetberedningar och att motionen därmed ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-01, § 164, kommunfullmäktige att motionen 
ska anses vara besvarad. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 
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§ 234 

Motion om tätortsnära naturreservat 
Dnr: KLF 2021/419 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1) Att kommunen jobbar aktivt med att bilda tätortsnära naturreservat i enlighet 
med motionens intentioner. 

2) Att en plan för skyndsamt bildandet av 11 tätortsnära naturreservat tas fram och 
tas upp för beslut. 

Bedömning 

Av 3 kap 2 §plan-och bygglagen (2010:900) framgår att en översiktsplan ska ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och att planen 
även ge vägledning för beslut bland annat om hur mark- och vattenområden ska 
användas. 

I fördjupad översiktsplan (FÖP) för Hässleholms stad (Fördjupad översiktsplan för 
Hässleholms stad (hassleholm.se). antagen av kommunfullmäktige den 25 juni 2018 
finns (s 78 f) ett förslag på områden med mycket stora värden som föreslås skyddas 
som kommunala naturreservat, nämligen de som omtalas i motionen. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till naturvårdsplan, som 
för närvarande är på remiss. Planen är tillsammans med naturvårdsstrategi tänkt att 
ersätta kommunens naturvårdsprogram från 2005. I naturvårdsplanen föreslås sju 
områden utanför Hässleholms tätort bilda kommunala tätortsnära naturreservat, samma 
områden som nämns i motionen. 

Av det ovan anförda får enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning anses 
framgå att kommunen redan nu arbetar aktivt med frågan om tätortsnära natur
reservat. Hur snabbt bildande av reservat kan ske och i vilken turordning bör vara 
en fråga för miljö- och stads byggnadsnämnden att bereda och det saknas därför 
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anledning för kommunfullmäktige att i detta skede ha några synpunkter i denna 
fråga. Det föreslås att motionen därmed ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-01, § 165, kommunfullmäktige att motionen 
ska anses vara besvarad och hänskjutas till budgetberedningen. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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