
Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Sekreterare 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 1 (58) 

Röda salongen, Hässleholm Kulturhus, 2021-12-13, kl. 17:00-21.35 
Ajournering kl. 18.08-18.13 (§ 252), kl. 19.10-19.50 och kl. 20.05-20.08 (§ 256), kl. 21.00-
21.05. 
D ouglas Roth, Patrik J önsson, Irene Nilsson, Lena Wallentheim, Ulf Berggren, Björn 
Widmark, Robin Gustavsson, Joachim Fors, Mikael Koenen (§§ 251-255), Magnus 
Akeborn, Dolores Ö hman, Lena Svensson, Karin Axelsson, Johan Peltonen (§§ 252-272), 
Ulrika Widmark Barnekow, Christer Caesar, Anders Edwall, Ernst Herslow, Arberesha 
Sabani, Agneta Olsson Enochsson, Margreth Segerstein. 

Närvarande digitalt via Teams: Lars Johnsson,Johan Hammarqvist, Kenny Hansson, Sven 
Lundh, Lena Nilsson, Stefan Larsson, Jerry Andersson(§§ 255-272), Christer Welinder, 
Kristina Lind, Mats Andersson, Erik Berg, Marie Hult, Benny Petersson, Susanne 
Lottsfeldt, Anita Peterson, Monica Ero, Lars Klees, Gunnel Gustavsson, Andreas 
Dahlberg, Ann-Kristine Johnsson, Torsten Nilsson, Jonny Dolkow, Connie Asterman, 
Maria Jönsson, Lina Bengtsson, Gunnel Bruhn, Arne J Persson, Hanna Sjöstrand, Allan 
Ljungqvist, Maria Tennevi, Ingrid Nyman, Karina Olsson. 

Tobias Vemmenby (§§ 257-272). Näroarande digitalt via Teams: Henrik Backlund, Sven-Inge 
Persson(§ 251), Jonas Andersson, Meta Jarl, Anders Wallentheim (§ 251), Marianne 
Nilsson, Leif Nilsson, Sverre Albinsson, Ken Breisch (§§ 251-254), Paul Thurn, Lars 
Vidigsson. 

N äroarande digitalt via Teams: Gustaf Karlström, Lars Olsson, Thom Nilsson, Mikael 
Björklund, Erika Heil-Utbult, Marianne Littke, Hans-Göran Hansson, Agnetha Karlsson, 
Andreas Novotny,Joakim Karlsson, Karin Nilsson, Erik Åberg Linner, Axel Heinonen, 
Lennart Nilsson, Patrik Persson, Pierre Bäckman, Katarina Olsson. 

Kanslichef Marina Nillund, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Connie Asterman och Lina Bengtsson 

Stadshuset, kl. 13.00 fredagen den 17 december 

§§ 251-256, 258, 260-272 

Louise Davidsson 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 
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kommun 
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Innehållsförteckning 

Föredrag om Nelly Thuring, kvinnlig rösträtt och demokrati 

Avsägelse av uppdrag som ordförande i kultur- och 
fritidsförvaltningen och som ersättare i valberedningen 

Anmälningsärenden 

Inlämnade motioner 

Revisionsrapport - Granskning av ägardialogen och ägarstyrningen 

Komplettering till bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda 

Omedelbart justerad i separat protokoll 

Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun 

Omedelbart justerad i separat protokoll 

Ny taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt plan
och bygglagen 

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken - revidering 2021 

Beslut om antalet ersättare i kommunfullmäktige 

Aterföring av ramtillskott från omsorgsnämndens driftbudgetram 
avseende äldreomsorgssatsning 

Fastställande av priser för tomter för småhus i Tormestorp, Tyringe 
och Vinslöv 

Fastställande av försäljningspris för kommunal industrimark 

Revidering av finanspolicy 

Nyteckning av lokalhyresavtal på Norra Station 

Motion "Säg upp avtalet kring Sverigeförhandlingen" 

Motion om "Vätgasstrategi" 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 254 

§ 255 

§ 256 

§ 257 
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§ 259 

§ 260 
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§ 269 
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§ 251 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Föredrag om Nelly Thuring, kvinnlig rösträtt och 
demokrati 

Kommunfullmäktiges sammanträde inleds med att Malin Arvidsson, historiker och 
forskare, och Per Carlsson från Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm håller ett 
föredrag om Nelly Thiiring, kvinnlig rösträtt och demokrati. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

±- fl 
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§ 252 

Avsägelse av uppdrag som ordförande i kultur- och 
fritidsförvaltningen och som ersättare i 
valberedningen 
Dnr: KLF 2021/817 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelserna beviljas från och med den 1 januari 2022. 

2. Valet av ny ledamot och ordförande i kultur- och fritidsnämnden bordläggs. 

3. Marie Hult (L) väljs till ny ersättare i valberedningen från och med den 1 
januari 2022. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet avseende ordförande i kultur
och fritidsnämnden. 

Yrkande 

Johan Peltonen (SD) nominerar Connie Asterman (S) till uppdraget som ordförande 
i kultur- och fritidsnämnden men hon meddelar att hon inte står till förfogande för 
uppdraget. 

Robin Gustavsson (KD), Lars Johnsson (M) och Irene Nilsson (S) yrkar bifall till 
valberedningens förslag till beslut. 

Ulf Berggren (SD) nominerar Johan Peltonen (SD) till uppdraget som ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 18.08-18.13-. 

Omröstning 

Ordförande ställer avsägelserna under proposition och finner dem beviljade. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Då sluten omröstning inte kan genomföras föreslår han bordläggning av valet till ny 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden och finner förslaget bifallet. 

Slutligen ställer han under proposition om Marie Hult kan utses till ersättare i 
valberedningen och finner förslaget bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Winnie Aronsson (L) avsäger sig sina uppdrag som ordförande och ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden och som ersättare i valberedningen från och med den 1 
januari 2022. 

Valet av ordförande i kultur- och fritidsnämnden behandlas i valberedningen den 13 
december. 

Liberalerna nominerar Marie Hult (L) till uppdraget som ersättare i valberedningen. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen föreslår den 13 december 2021, § 6, kommunfullmäktige följande 
beslut: 

1. Avsägelsen beviljas från och med den 1 januari 2022. 

2. Kommunfullmäktige utser Agneta O lsson Enochsson (L) till ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2022. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Valberedningen 
Winnie Aronsson 
Den valda 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 253 

Anmälningsärenden 

Beslut 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2021/813-1 
Revidering av överenskommelse om samarbete mellan socialnämnden och 
omsorgsnämnden. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 254 

Inlämnade motioner 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Kommunfullmäktige lämnar nedanstående motioner till kommunlednings
förvaltningen för handläggning: 

KLF 2021/862-1 
Lena Svensson (C) och Ann-Kristin Johnsson (C) har lämnat en motion om 
minskade pappersutskrifter 

KLF 2021/863-1 
Lena Svensson (C) och Anders Edwall (C) har lämnat en motion om 
våldsförebyggande insatser 

KLF 2021/890-1 
Lena Nilsson (S), Irene Nilsson (S) och Christer Welinder (S) har lämnat en motion 
angående att få fler i arbete eller sysselsättning av dem som har psykisk ohälsa 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

§ 255 

Revisionsrapport - Granskning av ägardialogen och 
ägarstyrningen 
Dnr: KLF 2020/304 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revisionsrapporten samt kommunstyrelsens, 
HIBAB:s, HMAB:s och Hässlehem AB:s svar läggs till handlingarna. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda lekmannarevisorerna i Hässleholms 
kom.mun gjort en granskning av ägardialogen och ägarstyrningen. Syftet har varit att 
bedöma huruvida ägardialogen och ägarstyrningen är ändamålsenlig. 

Det ä.r revisionens bedömning att ägardialogen och därmed ägarstyrningen är 
bristfällig, då den i viktiga avseende saknar tillit mellan parterna. Det räcker inte 
med att ägardialogerna genomförs enligt policyn, om inte aktuella frågor eller 
parternas skilda förutsättningar beaktas på ett respektfullt sätt. Istället för enbart 
informationsdelning, måste dialogen syfta till att förankra förändringar, utmaningar 
och lösningar till koncernens bästa. 

Revisionen vill särskilt peka på tre områden som enligt den behöver utvecklas. För 
det första behöver dagens förankrings- eller informationsprocess ske på ett formellt 
sätt mellan kommunstyrelsen (ägarrepresentanten) och bolagsstyrelserna. Det räcker 
inte att enbart använda politiska forum som ordförandemöten för diskussion kring 
och styrning av bolagen. Förfarandet leder inte till tillräcklig delaktighet från 
bolagsstyrelsernas sida. För det andra måste tillräcklig kompetens finnas på 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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ägarsidan för att möjliggöra en konstruktiv dialog med bolagen om ekonomiska och 
inte minst finansiella frågor. Det är vår bedömning att återupprättande av tilliten 
måste ske utifrån de ekonomiska och legala förutsättningar som respektive bolag 
måste agera efter. Frågan är inte minst viktig för kommunen som har svaga 
ekonomiska resultat och en hög investeringsnivå. Bolagens och kommunens 
investeringar behöver hanteras tillsammans för att kom.munkoncernen ska använda 
sitt låneutrymme så effektivt som möjligt. För det tredje krävs att begreppet 
koncernnytta definieras och ges ett innehåll, vilket förutsätter att ovanstående 
iakttagelser hanteras. Ansvaret för att åtgärda brister i dialogen faller tungt på ägaren 
och därmed kommunstyrelsens arbetsutskott som i praktiken driver ägarfrågor. 
Kommunstyrelsen som helhet har också ett omfattande ansvar utifrån sitt åliggande 
om uppsiktsplikt över bolagen. - Revisionen ställer sig bakom de rekommendationer 
som redovisas i rapporten. 

I rapporten lämnas följande rekommendationer. 

► se över formerna för dialogen för att få en mer fungerande dialog och 
samarbetsyta framför allt vad gäller dialogen mellan bolagen och kommunens 
ekonomifunktion, 

► tillsammans definiera begreppet koncernnytta och ge det ett innehåll, samt 

► enskilt eller tillsammans genomföra en analys av bolagens syfte, mål och roll 
förhållande till varandras uppdrag. 

Hässlehem AB, Hässleholm Miljö AB och Hässleholms Industribyggnads AB har 
yttrat sig över granskningsrapporten. 

Förslag till svar 

Revisionen har efterfrågat kommunstyrelsens svar på rekommendationerna i 
rapporten. Kom.munledningsförvaltningen föreslår följande svar. 

Kommunens regler om ägardialog finns i punkt 6 i "Policy för Hässleholms 
kommuns aktiebolag". Där stadgas följande. 

Vid två tillfallen per år ska kommunstyrelsens arbetsutskott kalla till sammanträde 
med presidium och VD i kommunens bolag i syfte att genomföra ägardialog med 
följande innehåll. 
1. Utmaningar 
2. Samordningsfrågor i kommunkoncernen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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3. Framtida frågor av principiell betydelse eller annan större vikt 
4. Verksamhetsuppföljning 
5. Ekonomi 
6. Personalförsörjning 
Punkt 1-3 ska prioriteras vid ägardialogen. 

Kommunalråden, kommundirektören, ekonomichefen och verksamhetsutvecklaren 
på ekonomiavdelningen har tillsammans inlett ett arbete för att utveckla för att se 
över formerna för dialogen mellan kommunen och bolagen. I gruppen har man 
skissat på möjliga förbättringar av dialogen, till exempel i följande avseenden. 

Dialogmöten kan med fördel hållas på plats hos respektive bolag istället för i 
Stadshuset, vilket också är ett önskemål från bolagens sida. Ägaren kan på så sätt få 
en bredare bild av bolagets verksamhet. 

Dialogmötena bör från ägarens sida föregås av beredningsmöte för att komma fram 
till vilka frågor som ägaren vill fokusera på vid dialogen. 

Det som avhandlas vid dialogmötena bör dokumenteras och redovisas för 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt mot bolagen och 
därigenom ett intresse av att få erfara hur dialogmötena har avlöpt. 

Av svaren från bolagen på granskningsrapporten framgår att två gemensamma 
synpunkter är dels att koncernnyttan måste definieras och att det vore bra om det 
fanns ytterligare kompetens i kommunen när det gäller ekonomi specifikt för 
aktiebolag. 

Självklart måste det hela tiden finnas en diskussion om koncernnyttan. Bolagen 
finns ju till för att utföra uppgifter som ska vara till nytta för 
kommunmedlemmarna. Däremot är det nog svårt att kortfattat, en gång för alla och . 
för varje situation hitta en definition av begreppet. En kommun och ett aktiebolag, 
ehuru ägt av kommunen, är till sin natur olika som juridiska personer och bedriver 
sin verksamhet under olika lagstiftningar. 

Kommunstyrelsen delar uppfattningen att det kan finnas anledning att komplettera 
kompetensen inom kommunen när det gäller ekonomi specifikt för aktiebolag. På 
så sätt skulle dialogen mellan bolagen och kommunens ekonomiavdelning måhända 
kunna förstärkas. I förslaget till budget och flerårsplan från budgetberedningens 
förslag föreslås därför ett tillägg till plan med 675 000 kr för år 2022 och ytterligare 
225 000 kr för år 2023 och 2024 avseende ekonomikompetens med inriktning mot 
bolagsekonomi. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Vad gäller revisionens åsikt att dagens förankrings- eller informationsprocess 
behöver ske på ett formellt sätt mellan kommunstyrelsen (ägarrepresentanten) och 
bolagsstyrelsema ställer sig kommunstyrelsen frågande. Det finns redan i 
ovannämnda bolagspolicy bestämt att ägardialog ska äga rum, hur ofta och vilka 
som ska vara med. Kommunstyrelsen kan inte finna något behov av ytterligare 
formalisering av ägardialogen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen antar 2021-11-24, § 215, kommunledningsförvaltningens förslag 
till svar på revisionens iakttagelser avseende granskning av ägardialogen och 
ägarstymingen i Hässleholms kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige följande beslut: 

Revisionsrapporten samt kommunstyrelsens, HIBAB:s, HMAB:s och Hässlehem 
AB:s svar läggs till handlingarna. 

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

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Revisionen 
HIBAB 
HMAB 
Hässlehem AB 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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§ 256 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Komplettering till bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
Dnr: KLF 2021 /801 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Punkt 2.4 Månadsarvode i kommunala bolag i Bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda kompletteras med följande uppgifter avseende 
Hässleholms fibernät holding AB under rubrikerna Uppdrag, Ordf. och 
Vice ordf.: 

Hässleholms fibernät holding AB 15 7,5 

2. Frågan om punkt 2.6.1 g i bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda återremitteras till kommunstyrelsen för politisk beredning. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet avseende punkt 1. 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till punkt 1 i kommunstyrelsens förslag till 
b eslut. Avseende punkt 2 yrkar han återremiss till kommunstyrelsen för po litisk 
beredning. 

Joachim Fors (S), Ulf Berggren (SD) och Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till 
punkt 1. 

Agneta Olsson Enochsson (L), Lars Johnsson (M) och Anders Edwall (C) 
instämmer i Robin Gustavssons yrkanden. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 19.10 - 19.50 och kl. 20.05 - 20.08. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Omröstning 

Ordförande ställer först punkt 1 under proposition och finner den bifallen. 

Han ställer därefter under proposition om punkt 2 ska återremitteras och finner den 
återremitterad. 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottet har uppdragit åt personalavdelningen att bereda 
arvodesbestämmelserna för styrelsen inför en eventuell bolagisering av 
fiberverksamheten. 

Personalavdelningen redovisar förslag till ekonomisk ersättning till ordförande och 
vice ordförande vid en eventuell bolagisering av fiberverksamheten, enligt bilaga 1. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-24, § 204, kommunfullmäktige följande beslut 
under förutsättning att kommunfullmäktige i ärende KLF 2021/392 ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en bolagisering av fiberavdelningen: 

1. Regelverket kompletteras avseende bestämmelser om ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda enligt förslag i bilaga 1 

2. Punkt 2.6.1 g 2 i bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda får följande ändrade lydelse: 

Budgetberedning: förtroendevald som är inbjuden/kallad till 
budgetberedning av respektive blocks gruppledare är berättigad till arvode, 
förlorad arbetsinkomst och resekostnadsersättning. Ersättningen omfattar 
högst två personer från varje parti och vid maximalt åtta tillfällen. 

Sverigedemokraternas och Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD) 
och Agneta Olsson Enochsson (L) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

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

Joachim Fors (S) yrkar att arvodesbestämmelsernas punkt 2.6.1 g 2 stryks och 
ersätts med följande text: 

"Budgetberedning: förtroendevald som är inbjuden/kallad till budgetberedning av 
respektive blocks gruppledare är berättigad till arvode, förlorad arbetsinkomst och 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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resekostnadsersättning. Ersättningen omfattar högst två personer från varje parti 
och vid maximalt åtta tillfallen." 

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

Ulf Berggren (SD) yrkar att arvodes bestämmelsernas punkt 2.6.1 g stryks helt, 
innebärande att det inte ska utgå någon ersättning alls för budgetberedningen. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att Joachim Fors och Ulf Berggrens förslag 
återremitteras till personalutskottet för beredning. 

Ordförande ställer först personalutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner det bifallet. 

Han ställer därefter återremissyrkandet under proposition och finner det bifallet. 

Votering begärs. 

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

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

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KO) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

1-lanna Nilsson (SO), 1 :e vice ordförande X 

Ulf Berggren (SO) X 

Sven Lundh (SO) X 

Björn Widmark (FV) X 

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

Joachim Fors (S) X 

I renc Nilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

Lena Svensson (C) 

Lars Johnsson (M), O rd förande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOU.. 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

X 

X 

4 8 1 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att yrkandena avseende punkt 2.6.1 g ska 
avgöras idag. 

Ordförande ställer sålunda Joachim Fors yrkande mot Ulf Berggrens och finner Ulf 
Berggrens yrkande bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Ulf Berggrens 
yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Joachim Fors yrkande röstar nej." 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin G ustavsson (KO) X 

Agneta O lsson Enochsson (L) X 

I lanna Nilsson (SO), 1 :e vice ordfö rande X 

Ulf Berggren (SO) X 

Sven Lundh (SO) X 

Bjö rn Widmark (l;V) X 

Lena Wallenthcim (S), 2:e vice o rd förande X 

Joachim Fors (S) X 

I renc Nilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

I .ena Svensson (C) X 

I ,ars Johnsson (M), O rdförande X 

3 5 5 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla Joachim Fors ändringsyrkande. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Personalavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Utdraget bestyrkes 
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§ 257 Omedelbart justerad i separat protokoll 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 258 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/392 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande beslut: 

1. Föreliggande förslag till ''Tre Naturvårdsstrategier för Hässleholms 
kommun" antas med de ändringar som framgår nedan. 

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

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

Reservationer 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Folkets väls ledamöter 
reserverar sig mot 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Kenny Hansson (M), Lars Johnsson (M), Ulf Berggren (SD), Lena Svensson (C), 
Agneta Olsson Enochsson (L) och Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsen förslag till beslut. 

Lena Wallentheim (S), Dolores Öhman (MP), Magnus Åkeborn (V) och Benny 
Petersson (S) yrkar bifall till miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Tre naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun var på remiss mellan den 27 juni 
2019 och den 6 september 2019. Inkomna synpunkter sammanställdes och 
kommenterades i remissredogörelse. Naturvårdsstrategiema reviderades efter 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

remissen, men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare remiss 
bedömdes nödvändig. Ytterligare revidering skedde dock i enlighet med miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens beslut den 26 februari 2020 § 25. 

Kommunledningsförvaltningen ansåg i tjänsteskrivelse den 20 januari 2021 att 
strategierna borde ändras enligt följande. 

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

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

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

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 1 mars 2021, § 38, att "på 
begäran av en minoritet att återremittera ärendet för att invänta beslutet på statlig 
nivå gällande en eventuell ny lagstiftning på området." 

Därefter har vid kontakt med regeringskansliet under hand erfarits att det idag inte 
går att säga huruvida utredningen kommer att leda till några regeländringar och i så 
fall när de kommer. Vidare har det framkommit att kommunen löper risken att bli 
återbetalningsskyldig för bidrag som erhållits för att ta fram strategierna om inte 
beslut fattas innan årsskiftet. Mot denna bakgrund föreslår 
kommunledningsförvaltningen att strategierna antas med de ändringar som 
föreslogs i tidigare tjänsteskrivelse samt yrkande i kommunfullmäktige (punkt 3 
under rubriken förslag till beslut). 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, § 247, att bordlägga ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-10-27, § 192, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Föreliggande förslag till ''Tre Naturvårdsstrategier för Hässleholms 
kommun" antas med de ändringar som framgår nedan. 

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

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

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

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

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"En enig miljö- och stadsbyggnadsnämnd godkände förslaget till 
Naturvådsstrategierna. Syftet är att skydda värdefull natur i vår kommun. Alla 
partier som är representerade i nämnden var överens. När Naturvårdsstrategierna 
nu behandlas på kommunstyrelsen vänder M, KD och L kappan och föreslår, med 
stöd av SD och FV, i att göra ändringar i dokumentet på ett sätt som vattnar ur 
strategierna. Den mest allvarliga ändringen handlar om ta bort skrivningar om 
"inventering av naturvärden". Genom att nonchalera kunskapsinhämtning om 
kommunens värdefulla natur åsidosätter de möjligheten till att skydda den. Det är 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

förkrossande att kommunens politiska ledning helt struntar i att kartlägga 
kommunens naturrikedom och nekar denna kunskap till sina väljare och 
medborgare." 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag 
utan ändringar. 

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

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 259 Omedelbart justerad i separat protokoll 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 260 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -12-13 

Ny taxa för Hässleholms kommuns prövning och 
tillsyn enligt plan- och bygglagen 
Dnr: KLF 2021/663 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Förslag till ny "Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt 
plan- och bygglagen" fastställes. 

2. Den nya taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Kenny Hansson (M) och Anders Edwall (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 september 
2021, § 115, att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut. 

1. Kommunfullmäktige antar ändringar i Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och 
karttaxa i enlighet med bilaga - Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa. 

2. Fastställa en reviderad taxa enligt bilaga att gälla från och med den 1 januari 2022. 

Som grund för beslutet anfördes bland annat följande. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

Den 28 oktober 2019, § 249, beslutade kommunfullmäktige gällande plan- och 
bygglovstaxa samt mät- och karttaxa att anta justering av N-faktorn till 1,1, att 
komplettera och uppdatera gällande taxa samt att en utvärdering av taxan ska 
redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021. Genomlysningen som 
redovisades visade bland annat att tidredovisningssystemet så som det är utformat 
inte räcker för att göra en fullständig utvärdering. Genomlysningen visade också att 
miljö- och stads byggnadsnämnden i flera delar av myndighetsutövningen inte är i 
linje med det krav som ställts på nämnden när det gäller kostnadstäckning. E n 
förändring som föreslås är att taxan för handläggning av planbesked, i tabell 7, 
övergår till timtaxa. Detta för att kunna debitera faktisk kostnad i nedlagd tid och 
inte som idag med en schablonkostnad som oftast ger låg kostnadstäckning i en 
alltmer komplicerad handläggning med högre lagkrav och fler kompetenser att 
stämma av med i ärendehanteringen. Tabell 8 avseende kostnad för framtagande av 
detaljplan förtydligas och övergår helt till att baseras på timtaxa och inte som idag, 
antingen timtaxa eller ytbaserad taxa. Avsikten är att det ska bli tydligare och enklare 
att förstå kostnaderna för framta-gandet av detaljplaner, att intäkten ska komma 
samma år som kostnaden och att det genom denna styrning även skapar incitament 
till en mer effektiv process för alla inblandade parter. Tabell 15, avseende anmälan 
om icke lovpliktig åtgärd är kompletterad med vanligt förekommande ärenden. 
Förändringarna föreslås börja gälla från 1 januari 2022. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden inkom med ovan angiven redovisning till 
kommunstyrelsen, som vid sammanträde den 19 maj 2021, § 101, fattade följande 
beslut. 

1. Att lägga miljö- och stads byggnadsnämndens redovisning av utvärdering av taxa 
för plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen med flera med godkännande 
till handlingarna. 
2. Att miljö- och stadsbyggnadsnämnden under 2021 till ko mmunstyrelsen ska 
inkomma med förslag till ny taxa för beslut i kommunfullmäktige att börja gälla från 
och med den 1 januari 2022. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-24, § 206, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Förslag till ny ''Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt 
plan- och bygglagen" fastställes. 

2. Den nya taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

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

Lena Wallentheim (S) yrkar att redaktionella ändringar avseende hänvisningar till 
kommunallagen görs i taxan inför fullmäktiges hantering av ärendet. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och finner 
det bifallet. Han noterar även att de redaktionella ändringarna avseende 
hänvisningar till kommunallagen ska göras i taxan inför fullmäktiges hantering av 
ärendet. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Kommunal författningssamling 

Kommunfullmäktige 

Joste;fez 6 1 H 
Utdraget bestyrkes 
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§ 261 

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken - revidering 2021 
Dnr: KLF 2021/672 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att följande taxor för Hässleholms kommuns 
prövning och tillsyn fastställes enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 
1 januari 2022: 

1. Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas med 
följande ändringar på sidan 6 under avsnittet rörande Handläggning av 
information enligt 3 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) 
om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor: 

a. att ersätta texten NFS 2017:5 med texten NFS 2021:10 på de två 
ställen texten förekommer, 

b. att hänvisningen till 3 kap. 1 § ändras så att hänvisning sker till 3 
kap. 1 och 2 § gällande handläggning av information enligt 3 kap. 1 
§, 

c. att hänvisningen till 3 kap. 1 § ändras så att hänvisning sker till 3 
kap. 3 § gällande handläggning av information om utförda 
cisternkontroller 

d. att under punkt 2 ersätta texten 250 liter med 150 liter. 

2. Hässleholms kommuns tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter. 

3. Hässleholms kommuns tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. 

4. Hässleholms kommuns offentliga kontroll enligt lagen om foder och 
animaliska biprodukter. 

5. Hässleholms kommuns kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Kenny Hansson (M) och Lars Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut med följande ändringar på sidan 6 i taxan for Hässleholms 
kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken under avsnittet rörande 
Handläggning av information enligt 3 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor 

att ersätta texten NFS 2017:5 med texten NFS 2021:10 på de två ställen 
texten förekommer, 

att hänvisningen till 3 kap. 1 § ändras så att hänvisning sker till 3 kap. 1 och 
2 § gällande handläggning av information enligt 3 kap. 1 §, 

att hänvisningen till 3 kap. 1 § ändras så att hänvisning sker till 3 kap. 3 § 
gällande handläggning av information om utförda cisternkontroller 

att under punkt 2 ersätta texten 250 liter med 150 liter. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer Kenny Hansson med fleras förslag mot avslagsyrkandet och 
finner Kenny Hanssons förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade vid sammanträde den 23 september 
2021, § 113, följande beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande 
beslut: 

1. Genomföra redaktionella ändringar i taxa for Hässleholms kommuns till-syn 
enligt lagen om sprängämnesprekursorer, taxa for Hässleholms kom-muns kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt i taxa for Hässleholms 
kommuns offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter så att 
miljönämnd ersätts med miljö- och stadsbyggnadsnämnd samt att miljökontor 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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ersätts med miljö- och stads-byggnadsförvaltningen att gälla från och med den 1 
januari 2022. Ändringar av dessa tre taxor ska även göras som följd av tidigare 
beslut i kommunfullmäktige hösten 2019. Detta innebär en justering av § 6 i dessa 
taxor som då erhåller följande lydelse: § 6 Vid tillämpningen av denna taxa är 
timtaxan K kronor per hel timme handläggningstid. Timavgiften K regleras helårs
vis och uppgår enligt § 249 / 2019 i kommunfullmäktige till 22 milliprisbasbelopp 
(mPBB). Timavgiften Kär 1 047 kr år 2021. Vidare ska det genomföras en justering 
av§ 7 i dessa taxor där vederbörlig text som anger vad timavgiften Kär stryks, då 
detta framgår av § 6 i dessa taxor. 

2. Ändring av taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om tobak och 
liknande produkter som följd av tidigare beslut i kommunfullmäktige hösten 2019. 
Detta innebär en ny § 6 med lydelsen: Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 
K kronor per hel timme handläggningstid. Timavgiften K regleras helårsvis och 
uppgår enligt § 249 / 2019 i kommunfullmäktige till 22 milliprisbasbelopp (mPBB). 
Timavgiften K är 1 04 7 kr år 2021. Vidare ska det genomföras en justering av 
tidigare § 6 i denna taxa där vederbörlig text som anger vad timavgiften K är stryks, 
då detta framgår av nu införda§ 6 i denna taxa. Samtidigt ändras § 6 till§ 7.Paragraf 
8 i befintlig taxa stryks, då den ersätts av nya § 6. 

3) En reviderad taxa, i enlighet med bilaga 1, för miljö- och stadsbyggnadsnämn
dens prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla från och med den 1 
januari 2022. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att ovannämnda taxor kan ändras på sätt 
som föreslagits, dock att timavgiften K bör anges i 2022 års nivå, eftersom taxorna 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och då prisbasbeloppet för 2022 numera är 
känt. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-24, § 207, kommunfullmäktige följande beslut: 

Följande taxor för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn fastställes enligt 
föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 2022: 

1. Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

2. Hässleholms kommuns tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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3. Hässleholms kommuns tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. 

4. Hässleholms kommuns offentliga kontroll enligt lagen om foder och 
animaliska biprodukter. 

5. Hässleholms kommuns kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel. 

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

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Kommunal författningssamling 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 262 

Beslut om antalet ersättare i kommunfullmäktige 
Dnr: KLF 2021/557 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att antalet ersättare ska utgöra hälften av det antal 
platser som varje parti får i kommunfullmäktige. 

Yrkande 

Dolores Öhman (MP), Christer Caesar (KD) och Björn Widmark (FV) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 5 kap. 8 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige hur många 
ersättarna i kommunfullmäktige ska vara. Antalet får vara högst hälften av det antal 
platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari 
månad valåret och Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet. 

Kompletterande bestämmelser om hur ersättare utses finns i 14 kap. 16 § och 17 § 
vallagen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-24, § 208, kommunfullmäktige att antalet 
ersättare ska utgöra hälften av det antal platser som varje parti får i 
kommunfullmäktige. 

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

Sänt till: 
Länsstyrelsen i Skåne 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 263 

Återföring av ramtillskott från omsorgsnämndens 
driftbudgetram avseende äldreomsorgssatsning 
Dnr: KLF 2021 /595 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Med anledning av att omsorgsnämnden rekvirerat och fatt utbetalt 24,182 
miljoner kronor av Socialstyrelsen i statsbidrag avseende 
äldreomsorgssatsning under 2021 återförs 24 miljoner kronor från 
omsorgsnämndens budgetram samt att intäktskravet på finansförvaltningen 
på 24,0 miljoner kronor tas bort. 

2. Omsorgsnämndens ramtillskott på 24 miljoner kronor avseende 
äldreomsorgssatsningen för åren 2022 och framåt får behandlas i 
budgetberedningen när man vet mer om vad som gäller framåt. 

Beskrivning av ärendet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till 
landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syftet med statsbidraget är att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. För Hässleholms kommun 
medför denna satsning ett statsbidrag på 24,182 tkr för 2021. 

Äldreomsorgssatsningen blev känd redan i samband med budgetberedningsarbetet 
inför 2021. Det innebar att när kommunfullmäktige fattade beslut om Strategisk 
plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 den 30 november 2021, § 155, 
fanns ett belopp om 24,0 mnkr med som ett ramtillskott i omsorgsnämndens 
driftbudgetram i. Därtill budgeterades ett intäktskrav på finansförvaltningen på 
motsvarande belopp. 

Under 2021 har omsorgsnämnden rekvirerat och fått utbetalt 24,182 mnkr av 
Socialstyrelsen i statsbidrag avseende äldreomsorgssatsning. 

Eftersom omsorgsnämnden både fått ett ramtillskott på 24 mnkr samtidigt som de 
fått utbetalt beloppet för äldreomsorgssatsning föreslår ekonomiavdelningen att 
24,0 mnkr återförs från omsorgsnämndens budgetram samt att intäktskravet på 
finansförvaltningen på 24,0 mnkr tas bort. Vidare föreslår ekonomiavdelningen att 
de 24 mnkr som ligger som ett ramtillskott hos omsorgsnämnden i budget 2022 och 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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framåt avseende äldreomsorgssatsningen får behandlas i budgetberedningen när 
man vet mer om vad som gäller framåt. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, § 244, att bordlägga ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-10-27, § 187, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Med anledning av att omsorgsnämnden rekvirerat och fått utbetalt 24,182 
miljoner kronor av Socialstyrelsen i statsbidrag avseende 
äldreomsorgssatsning under 2021 återförs 24 miljoner kronor från 
omsorgsnämndens budgetram samt att intäktskravet på finansförvaltningen 
på 24,0 miljoner kronor tas bort. 

2. Omsorgsnämndens ramtillskott på 24 miljoner kronor avseende 
äldreomsorgssatsningen för åren 2022 och framåt får behandlas i 
budgetberedningen när man vet mer om vad som gäller framåt. 

Sänt till: 
Omsorgs nämnden 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 264 

Fastställande av priser för tomter för småhus i 
Tormestorp, Tyringe och Vinslöv 
Dnr: KLF 2021/468 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Priset för småhustomter i Tormestorp fastställs till 170 000 kronor med 
marginalvärde 80 kr/ m2. 

2. Priset för småhustomter i Tyringe fastställs till 125 000 kronor med 
marginalvärde 45 kr/ m2. 

3. Priset för småhustomter i Vinslöv fastställs till 165 000 kronor med 
marginalvärde 65 kr/ m2. 

4. Priserna ska börja gälla den 1 januari 2022. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar att de nya priserna ska börja gälla den 1 januari 2022. 

Omröstning 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut med Ulf Berggrens 
tilläggsyrkande under proposition och finner förslagen bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade den 27 maj 2021, § 53, följande beslut. 

1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
prisnivån för småhustomter i Tyringe till 125 000 och marginalvärde till 45 kr/ m2 

2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
prisnivån för småhustomter i Tormestorp till 170 000 och marginalvärde 80 kr/ m2 

3. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
prisnivån för småhustomter i Vinslöv till 165 000 och marginalvärde 65 kr/ m2. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Till grund för beslutet låg en tjänsteskrivelse av vilken framgår bland annat följande. 

Vid försäljning av kommunala småhustomter i orterna Tyringe, Tormestorp och 
Vinslöv tas för närvarande ut ett pris om 9 5 000 kr för 1000 m2 med marginalvärde 
25 kr/ m2. Priset på en småhustomt bestäms genom att utgå från priset för 1000 
m2. Därefter adderas eller subtraheras marginalvärdet för respektive kvadratmeter 
som tomten överstiger eller understiger 1000 m2. Det vill säga att en tomt som till 
exempel är 1001 m2 kostar 95 025 kr med nuvarande prissättning. Tekniska 
förvaltningen föreslår att priserna för småhustomter i ovanstående orter revideras 
för att bättre återspegla de prisuppgångar som skett på marknaden de senaste åren 
samt för att dessa priser aldrig uppräknats med index. Föreslagna priser baseras på 
ett uppskattat marknadsvärde för småhustomtmark som räknats fram med ledning 
av Skatteverkets taxeringsvärde för småhustomtmark i respektive ort. Vid genomsyn 
undersöktes samtliga stationsorter (exklusive Hässleholm stad). I de orter nuvarande 
pris understiger uppskattat marknadsvärde föreslås ett nytt tomtpris. 

Ekonomiska konsekvenser 

En höjning av priset och marginalvärdet för de kommunala småhustomterna i 
Tormestorp, Tyringe och Vinslöv innebär ökade intäkter vid försäljning av 
tomterna. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, § 245, att bordlägga ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-10-27, § 189, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Priset för småhustomter i Tormestorp fastställs till 170 000 kronor med 
marginalvärde 80 kr/ m2. 

2. Priset för småhustomter i Tyringe fastställs till 125 000 kronor med 
marginalvärde 45 kr/ m2. 

3. Priset för småhustomter i Vinslöv fastställs till 165 000 kronor med 
marginalvärde 65 kr/ m2. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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§ 265 

Fastställande av försäljningspris för kommunal 
industrimark 
Dnr: KLF 2021/634 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Försäljningspris för planlagd industrimark i Tyringe, Sösdala, Bjärnum, 
Vittsjö och Hästveda fastställs till 75 kr/ rn2. 

2. Försäljningspris för planlagd industrimark i Vinslöv fastställs till 85 kr/ m2. 

3. Försäljningspris för planlagd industrimark i Hässleholm fastställs till 170 
kr/ m2. 

4. Tekniska förvaltningen ges rätt att vid försäljning av mark planlagd för 
industri i samtliga orter inom kommunen avvika med upp till ± 20% från 
sålunda fastställt kvadratmeterpris. 

5. De nya priserna ska börja gälla den 1 januari 2022. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) och Torsten Nilsson (M) yrkar att de nya priserna ska börja gälla 
den 1 januari 2022. 

Omröstning 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut med Ulf Berggren med 
fleras tilläggsyrkande under proposition och finner förslagen bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade den 24 juni 2021, § 66, att föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa försäljningspris för planlagd industrimark i Tyringe, Sösdala, Bjärnum, 
Vittsjö och Hästveda till 75 kr/ m2 

2. Fastställa försäljningspris för planlagd industrimark i Vinslöv till 85 kr/m2 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

38 (58) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

3. Fastställa försäljningspris för planlagd industrimark i Hässleholm till 170 kr/ m2 

4. Ge tekniska förvaltningen rätt att vid försäljning av mark planlagd för industri i 
samtliga orter inom kommunen avvika med upp till ± 20% från fastställt 
kvadratmeterpris. 

Till grund för beslutet låg en tjänsteskrivelse, av vilken framgår bland annat 
följande. 

Områden med kommunägd mark för verksamheter i Bjärnum, Hästveda, Sösdala, 
Tyringe, Vinslöv och Vittsjö fastställdes senast i beslut KS 2014-08-06 § 157 till ett 
kvadratmeterpris om 50 kr/ m2. Priset för respektive mark i Hässleholm fastställdes 
i beslut KF 2018-03-26 § 37 till ett kvadratmeterpris om 150 kr/ m2. Dessa priser 
har inte uppräknats med index. Tekniska förvaltningen föreslår att prisnivån vid 
försäljning av industrimark i Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vittsjö ska 
fastställas till 75 kr/ m2, för Vinslöv till 85 kr/ m2 och för Hässleholm till 170 
kr/ m2. Priserna är baserade på en uppräkning till marknadsvärde av Skatteverkets 
riktvärde för taxeringsvärde för respektive ort. En jämförelse med priserna på 
verksamhetsmark i ett antal andra kommuner i närheten av Hässleholm har gjorts. 
Priserna skiljer sig mycket åt mellan de olika kommunerna och ligger på från 30 
kr/ m2 till 400 kr/ m2. Enligt Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal, 
fastställt av KF 2017-08-28 § 179, har tekniska förvaltningen som möjlighet att 
tillämpa anbudsförfarande då flera företag har intresse av samma område samtidigt, 
annars är det först till kvarn. Om ett företag är befintligt och det andra nytt har 
kommunen som mål att gynna det befintliga företaget för att förhindra dess 
trångboddhet och dess framtida investeringar och planer inte ska gå förlorade. 
Markens beskaffenhet och därmed grundläggningsförhållandena på kommunala 
tomter kan vara sämre än normalt och det bör därför finnas en möjlighet att justera 
priser i enlighet härmed. Av denna anledning bör tekniska förvaltningen ges 
möjlighet att korrigera på ± 20 % vid försäljning av mark planlagd för industri i 
samtliga orter inom kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett fastställande av försäljningspriserna för industrimark enligt förslag ger 
kommunen möjlighet att ta ut priser som är närmre nu gällande marknadspris. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, § 246, att bordlägga ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-10-27, § 190, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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1. Försäljningspris för planlagd industrimark i Tyringe, Sösdala, Bjämum, 
Vittsjö och Hästveda fastställs till 75 kr/m2. 

2. Försäljningspris för planlagd industrimark i Vinslöv fastställs till 85 kr/ m2. 

3. Försäljningspris för planlagd industrimark i Hässleholm fastställs till 170 
kr/ m2. 

4. Tekniska förvaltningen ges rätt att vid försäljning av mark planlagd för 
industri i samtliga orter inom kommunen avvika med upp till ± 20% från 
sålunda fastställt kvadratmeterpris. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 266 

Revidering av finanspolicy 
Dnr: KLF 2021n35 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till finanspolicy från och med 
2022-01-01. 

Beskrivning av ärendet 

En översyn har gjorts av gällande finanspolicy och vissa smärre förtydliganden och 
förenklingar har gjorts. Inga förändringar berör bolagens hantering. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24, § 212, kommunfullmäktige att anta det 
reviderade förslaget till finanspolicy från och med 2022-01-01. 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
HIBAB 
HMAB 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

t11__ krH 
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§ 267 

Nyteckning av lokalhyresavtal på Norra Station 
Dnr: KLF 2021n22 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Hässleholms kommun ingår lokalhyresavtal inklusive bilagor enligt 
föreliggande förslag. 

2. Ordföranden i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna för avtalets 
ingående nödvändiga handlingar. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sammanträde den 19 oktober 2021, § 85, att 
föreslå kommunfullmäktige att ingå föreliggande lokalhyresavtal med Kunskaps
porten Hässleholm AB (556453-6059). 

Av utredningen i ärendet framgår följande. Tekniska förvaltningens hyresförvaltare 
har förhandlat fram ett nytt hyresavtal med Kunskapsporten Hässleholm AB efter 
samråd med verksamheterna Komvux och Y rkeshögskolan Syd. Verksamheterna 
avträder lokalytor motsvarande 816 kvm från 3 049 kvm till 2 233 kvm på Norra 
Station hus M8&M10. Det innebär att verksamheterna minskar hyreskostnaderna 
från dagens cirka 6 071 700 kronor/ år till 4 430 000 kronor/år från och med 2022-
01-01. I hyresavtalet regleras att kommunens IT-avdelning ska ha rätt att bygga upp 
och administrera en IT-infrastruktur i lokalerna. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att avtalet kan ingås. Innan undertecknan
det ska dock förteckningen med bilagor i hyreskontraktet kompletteras med uppgift 
om "Överenskommelse mellan Hässleholms kommuns IT-avdelning och Kun
skapsporten Hässleholm AB", som ska utgöra bilaga 7. Vidare ska numreringen av 
vissa av övriga bilagor justeras så att de stämmer med förteckningen i 
hyreskontraktet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-24, § 217, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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1. Hässleholms kommun ingår lokalhyresavtal inklusive bilagor enligt 
föreliggande förslag. 

2. Ordföranden i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna för avtalets 
ingående nödvändiga handlingar. 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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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. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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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 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, § 248, att bordlägga ärendet. 

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 
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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 
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 stambanoma byggs för 320 km/h samt att kommunen avstyrker samtliga de av 
Trafikverket föreslagna lokaliseringsaltemativen. 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." 
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9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT 

Karin Axelsson (M) 

Robin Gustavsson (KD) 

AV1eta Olsson Enochsson (L) 

Hanna Nilsson (SD), 1 :e vice ordförande 

Ulf BerQ"tnen (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 

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. 
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Votering begärs. 

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

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

LEDAMOT JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Aimeta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna N ilsson (SD), 1 :e vice ordförande X 

Ulf Ber2:~en (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 

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 
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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 

Aimeta Olsson Enochsson a.,) 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 

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: 
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§ 269 

Motion om "Vätgasstrategi" 
Dnr: KLF 2021/338 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

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 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, § 249, att bordlägga ärendet 

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

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 270 

Motion om tätortsnära naturreservat 
Dnr: KLF 2021/419 

Beslut 

Kommunfulhnäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman har väckt en motion i kommunfulhnäktige 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 kommunfulhnäktige 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 stadsbyggnadsnämnden 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 stadsbyggnadsnämnden 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 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, § 250, att bordlägga ärendet. 

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

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 271 

Motion om att inrätta lokalt fastighetsansvar 
Dnr: KLF 2021/462 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Anders Edwall (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han anför 
följande. 

I samband med avvecklingen av det kommunala bolaget HTAB så var 
Centerpartiets förhoppning att drift och skötsel av fastigheterna skulle bli billigare, 
bättre och effektivare. Tyvärr så fungerar det inte utanför Hässleholms tätort och 
det största problemet som Centerpartiet upplever är bristen på ansvar. Dagligen kan 
man se "lämmeltåget" med bilar och utrustning till och från Garnisonen i 
Hässleholm där samtliga fastighetstekniker, vaktmästare, parkarbetare m.fl. utgår 
ifrån. Teoretiskt på pappret borde det vara så att oavsett fastighetstekniker ska man 
kunna sköta och underhålla vilken byggnad som helst. Så är självklart inte 
verkligheten, alla byggnader har sina egna egenheter och fix och trix som behövs för 
att de ska fungera optimalt. När personalen åker över hela kommunen så innebär 
det också att ingen känner sig ansvarig för just hantverks gården i Hästveda eller för 
grundskolan i Tyringe. Det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med 
problemen som finns är att anställda exempelvis fastighetstekniker blir ansvariga för 
specifika byggnader inom ett område. Där grupper skapas inom tekniska enheten 
med fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, parkarbetare osv där de gemensamt 
sköter sina tilldelade byggnader. De olika verksamheterna behöver vid felanmälan 
inte återupprepa problem som uppstår i byggnaderna, utan problemen kan avhjälpas 
genom "Single-point-of-contact". Även fastighetsförvaltarna bör tilldelas specifika 
byggnader där de som tjänstemän har ansvar för sina specifika byggnader. 

Nyckeln i en effektiv fastighetsförvaltning i Hässleholms kommun är att anställda 
både får, känner och tar ansvar för fastighetsdriften av sina fastigheter! 

Med stöd av det sålunda anförda yrkar motionären att "berörd nämnd" ges i 
uppdrag att utreda följande. 
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• En SWOT -analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala 
"fastighetskontor" samt organisation enligt motionens intentioner. 

• Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 

• Miljöbesparing i form av minskade transporter. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 30 
september 2021, § 87, beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-24, § 218, kommunfullmäktige att bifalla 
motionen på så sätt att tekniska nämnden senast sex månader efter att motionen 
har behandlats i kommunfullmäktige för kommunstyrelsen ska redovisa en sådan 
utredning som efterfrågas i motionen. 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion om kostnadsfria halkskydd/broddar 
Dnr: KLF 2021/183 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
följande. 

1) Att Hässleholms kommun delar ut kostnadsfria broddar/ halkskydd som kan 
sättas på skor, åt pensionärer och funktionsnedsatta. Detta för att minska ben- och 
armbrott. 

2) Att berörd förvaltning får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi praktiskt 
genomför hur och var kommuninvånare kan hämta eller hur vi kan tillhandahålla 
broddar/ halkskydd till kommuninvånarna. 

Som grund för yrkandena anför motionären följande. När vintern infinner sig blir vi 
alla överraskade, halkan på gator, vägar och trottoarer är oftast det som kan vara ett 
stort problem för oss kommuninvånare. För att spara pengar och lidande samt för 
att minska arbetsbelastningen på personal inom sjukvården. Men också för att 
minska samhällskostnader. 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden som vid sammanträde den 7 
september, § 48, beslutat föreslå att motionen bifalles. 

Bedömning 

I förvaltningens tjänsteskrivelse anförs att det får anses vara den enskildes eget 
ansvar att vid behov införskaffa halkskydd/ broddar. 
Kommunledningsförvaltningen delar denna uppfattning och anser inte att en sådan 
uppgift ska åläggas omsorgsnämnden. Motionen bör därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-11 -24, § 219, kommunfullmäktige att motionen 
ska bifallas. 

Kommunfullmäktige 
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Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD), Agneta O lsson Enochsson 
(L) och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

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

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

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Karin Axelssons förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Ulf Berggren med 
fleras förslag röstar ja. Den som vill bifalla Karin Axelsson med fleras förslag röstar 
neJ . 

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin G ustavsson (KO) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

I lanna Nilsson (SO), 1 :e vice ordföran<le X 

UlfBcrggren (SO) X 

Sven J ,undh (SD) X 

Björn Widmark (FY) X 

Lena WaUentheim (S), 2:c vice onlföran<lc X 

Joachim Fors (S) X 

Irene N ilsso n (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars Johnsson (M), Ordförande X 

8 5 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige 
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Sänt till: 
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