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Douglas Roth, Patrik Jöns son, Irene Nilsson, Lars J ohnsson (§§ 1-7), Hanna 
Nilsson, Lena Wallentheim, Björn Widmark, Robin Gustavsson,Joachim Fors, 
Magnus Akeborn, Dolores Öhman, Karin Axelsson, Ulrika Widmark Barnekow, 
Christer Caesar, Anders Edwall, Marie Hult, Ernst Herslow, Agneta Olsson 
Enochsson, Arne J Persson. 
Närvarande via teams:Johan Hammarqvist (§§ 7-15), Kenny Hansson, Ulf Berggren, 
Mikael Koenen, Sven Lundh, Lena Nilsson, Stefan Larsson,Jerry Andersson, 
Christer Welinder, Lena Svensson, Kristina Lind, Mats Andersson, Erik Berg, 
Johanna Hörgerud, Benny Peters son, Susanne Lottsfeldt, Anita Peterson, Monica 
Ero, Lars Klees, Gunnel Gustavsson, Andreas Dahlberg, Ann-Kristine Johnsson, 
Torsten Nilsson, Jonny Dolkow, Arberesha Sabani, Connie Asterman, Lina 
Bengtsson, Ola Lindahl, Gunnel Bruhn (§§ 1-8), Hanna Sjöstrand, Margreth 
Segerstein, Allan Ljungqvist, Maria Tennevi, Ingrid Nyman, Karina Olsson. 

Närvarande via Teams: Henrik Backlund, Sven-Inge Persson, Jonas Andersson, Meta 
Jarl, Gustaf Karlström (§§ 1-6), Andreas Novotny (§§ 8-15), Sverre Albinsson, Ken 
Breisch, Paul Thurn, Lars Vidigsson (§§ 9-15). 

N ärvarande via Teams: Anders Wallentheim, Marianne Nilsson, Leif Nilsson, Lars 
Olsson, Agne Nilsson, Thom Nilsson, Stefan Svensson, Erika Heil-Utbult, Tobias 
Vemmenby, Hans-Göran Hansson, Agnetha Karlsson,Joakim Karlsson, Karin 
Nilsson, Erik Aberg Linner, Axel Heinonen, Pierre Bäckman, Katarina Olsson. 
Kanslichef Marina Nillund och kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Kommunsekreterare Louise Davidsson 

Irene Nilsson och Ola Lindahl 
Gunnel Bruhn (§§ 1-8)/ Hanna Sjöstrand(§§ 9-15) och Agneta Olsson E nochsson 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl. 13.00 fredagen den 4 februari 2022 

§§ 1-15 

Ordförande 

Justerare 

(M) 

:}~ /Y~t,,i 
Irene Nilsson (S) Ola Lindahl (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om statligt bidrag för att § 1 
installera laddstolpar 

Avsägelse av uppdrag som ordförande i kultur- och fritidsnämnden § 2 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och § 3 
stadsbyggnadsnämnden 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och § 4 
stadsbyggnadsnämnden 

Anmälningsärenden § 5 

Inlämnade motioner § 6 

Motion "Säg upp avtalet kring Sverigeförhandlingen" § 7 

Motion om "Vätgasstrategi" § 8 

Motion om tätortsnära naturreservat § 9 

Motion om att inrätta lokalt fastighetsansvar § 10 

Motion om kostnadsfria halkskydd/broddar § 11 

Motion om regnbågens färger på allmänna platser § 12 

Motion om "Svenska flaggans färger på allmänna platser" § 13 

Motion om cykelkarta för Hässleholms kommun § 14 

Motion om industrimark Hässleholm Nord § 15 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

H'"ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§1 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om statligt 
bidrag för att installera laddstolpar 
Dnr: KLF 2022/51 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

F tågan är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har ställt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: 

"Den 26 januari informerade Sveriges Radio om en granskning om hur 
kommunerna tagit del av bidrag från staten för att installera laddstolpar. Möjligheten 
att söka bidrag finns sedan år 2015. Kommunerna kan söka bidrag för publika 
laddplatser för elbilar. Privat personer och företag kan söka stöd till elbilsladdare vid 
bostäder och arbetsplatser. 

Vad gäller stöd för privata laddplatser hamnar följande kommuner i toppen: 

• Danderyd: 610-615 kronor per invånare 

• Värmdö: 580-587 kronor per invånare 

• Malung-Sälen: 548 kronor per invånare 

I Hässleholm hamnar siffran på knappa 79 till 82 kr. I vilken omfattning 
kommunen informerar sina invånare om möjligheten att söka bidra är avgörande 
för att lyckas med att fler privatpersoner och företag söker bidraget. 

Jag kontaktade Sveriges Radio för att få information om hur mycket stöd fick 
Hässleholms kommun för publika laddplatser. De kunde inte fastställa siffran. 
Sorsele fick 3,7 miljoner kr, Pajala fick 6,9 miljoner kr och Arjeplog fick 2 miljoner 
kronor. 

Enligt Sveriges klimatmål ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter minska 
med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Att ha publika laddstationer 
är viktigt för att åstadkomma en hög andel laddfordon, skapa förtroende för 
laddfordon och skapa god rörlighet. Alltså, ju fler publika laddplatser desto fler 
personer som vågar välja elbilen när de köper nytt. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

Jag vill få svar på följande frågor: 

1. Hur mycket statligt bidrag fick Hässleholms kommun för publika 
laddstolpar? 

2. Hur tänker du säkerställa att kommunen tar del av existerande stads bidrag 
för miljöåtgärder i så stor omfattning som möjligt, till exempel för 
installation av publika laddstolpar? 

3. Hur utformas kommunens information till privatpersoner och till företag 
gällande olika statliga bidrag för miljö- och klimatåtgärder? Tycker du att 
insatserna är tillräckliga?" 

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

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

Ifl 
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Kommunfullmäktige 

§2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

Avsägelse av uppdrag som ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden 
Dnr: KLF 2021/817 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Agneta Olsson Enochsson (L) till ledamot och 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna drar tillbaka nomineringen 
av Johan Peltonen (SD) som ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om Agneta Olsson Enochsson (L) kan väljas 
till ledamot respektive ordförande och finner förslagen bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Winnie Aronsson (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2022. 

Valet behandlades i valberedningen den 13 december 2021 och i 
kommunfullmäktige samma dag. Kommunfullmäktige beviljade avsägelsen. I 
ordförandevalet begärdes votering men valet bordlades. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13, § 252, 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. 

Kommunfullmäktige 

" Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Agneta Olsson Enochsson 

Kommunfullmäktige 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

H .. ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§3 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och 
stadsbyggnadsnäm nden 
Dnr: KLF 2022/13 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Thomas Nilsson (L) utses till ny ersättare i miljö- och 
stads byggnadsnämnden. 

Yrkande 

Agneta Olsson Enochsson (L) nominerar Thomas Nilsson (L) till ny ersättare i 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om avsägelsen kan beviljas och finner 
den beviljad. Han ställer därefter nomineringen under proposition och finner 
förslaget bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Sievert Aronsson (L) avsäger sig uppdraget som ersättare i miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. Avsägelsen ska beviljas och ny ersättare utses. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Sivert Aronsson 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Den valde 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
r 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§4 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och 
stadsbyggnadsnäm nden 
Dnr: KLF 2022/50 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Andre Lådö (KD) väljs till ny ledamot i miljö- och stads byggnadsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Zidon Kristensson (KD) avsäger sig uppdraget som ledamot i miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. Avsägelsen ska beviljas och ny ledamot utses. 

Kristdemokraterna nominerar Andre Lådö (KD) till uppdraget. 

Sänt till 
Troman 
Personalavdelningen 
Zidon Kristensson 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Andre Lådö 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

H""ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§5 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2021/940-1 
Länsstyrelsen har utsett Agne Nilsson (C) till ny ersättare i kommunfullmäktige från 
och med den 21 december 2021 efter Elisabet Ekwurtzel (C) som avgått. 

KLF 2021/197-4 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut den 15 december 2021 att anta förslaget 
till detaljplan för Småskolan 1, Tyringe, har vunnit laga kraft den 11 januari 2022. 

KLF 2021/931-2 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut den 15 december 2021 att anta förslaget 
till detaljplan för del av Vinslöv 5:1, Vinslöv, har vunnit laga kraft den 11 januari 
2022. 

KLF 2021/901-1 
Socialnämndens statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen som inte har verkställts inom tre månader från dagen för besluten, 
vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur lång tid som vid 
rapporteringstillfallet gått från dagen för respektive beslut. Rapporten avser kvartal 
3 2021. 8 beslut rapporteras. 

KLF 2021/920-1 
Omsorgsnämndens sammanställning per den 1 oktober 2021 över ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Förvaltningen har analyserat underlaget och konstaterar att de 
flesta beslut är på gång att verkställas, följas upp eller har avslutats. 

KLF 2021/917-1 
Revisorerna har granskat huruvida sammanslagning av tidigare miljönämnd och 
byggnadsnämnd till en miljö- och stadsbyggnadsnämnd har skett på ett 
ändamålsenligt sätt. Utifrån granskningsresultaten har revisorerna lämnat 
rekommendationer till kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige 

Justering 

~J;N 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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kommun 
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KLF 2021/924-1 
Revisorerna har gjort en uppföljning av tidigare granskning avseende 
kostnadsfördelning inom skolan. Med årets granskning har revisorerna velat ta del 
av hur nämnden arbetar vidare med uppföljning av elevkostnadens utveckling. 
Utifrån granskningsresultaten önskar revisorerna barn- och utbildningsnämndens 
svar senast den 15 februari 2022. 

KLF 2021/925-1 
Revisorerna har granskat samverkan gällande barn och unga som far illa eller 
riskerar att fara illa. Slutsatsen är att samverkan rörande barn- och unga som far illa 
delvis är ändamålsenlig och revisorerna lämnar ett antal rekommendationer till barn
och utbildningsnämnden. 

KLF 2021/926-1 
Revisorerna har granskat socialnämndens hantering av orosanmälningar gällande 
barn och unga. Revisorernas sammanfattande bedömning är att socialnämnden 
delvis har säkerställt en ändamålsenlig hantering av orosanmälningar avseende barn 
och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Utifrån granskningsresultaten lämnar 
de ett antal rekommendationer till socialnämnden. 

KLF 2022/15 
Julhälsning till kommunfullmäktige från borgmästaren i Eckernförde. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§6 

Inlämnade motioner 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar nedanstående motioner till 
kommunledningsförvaltningen för handläggning: 

KLF 2022/49-1 
Lena Svensson (C) och Ann-Kristin J ohnsson (C) har lämnat in en motion om att 
göra Hässleholm till en äldrevänlig kommun. 

KLF 2022/64-1 
Hanna Nilsson (SD) och Hanna Sjöstrand (SD) lämnar in en motion om att göra en 
långsiktig plan för Hässleholms små- och byskolor. 

KLF 2022/64-1 
Hanna Nilsson (SD) och Susanne Lottsfeldt (SD) lämnar in en motion om att ta 
bort de ekologiska produkterna i kommunen. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§7 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att på begäran av en minoritet återremittera ärendet 
med motiveringen att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
informera och föra en dialog med berörda parter som skrivit under avtalet gällande 
Sverigeförhandlingen om vilka konsekvenser som kan uppstå om avtalet sägs upp 
från en part. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Lars J ohnsson (M) lämnar följande ändringsyrkande: 

• 

• 

Punkt 1 i motionen bifalles på så sätt att avtalet om sverigeförhandlingen 
skall sägas upp så snart det går. 

Punkt 2 bifalles. 

Punkt 3 bifalles på så sätt att samtliga skrivelser gällande 
sverigeförhandlingen stryks ur kommunens planer samt strategier 
omedelbart efter det att avtalet om sverigeförhandlingen är uppsagt. 

Hanna Nilsson (SD), Patrik Jönsson (SD), Christer Caesar (KD), Marie Hult (L) 
och Björn Widmark (FV) instämmer i Lars Johnssons yrkande. 

Lena Wallentheim (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med följande 
motivering: 

"Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera och föra en 
dialog med berörda parter som skrivit under avtalet gällande Sverigeförhandlingen 
om vilka konsekvenser som kan uppstå om avtalet sägs upp från en part." 

Om förstahandsyrkandet inte vinner gehör yrkar hon avslag på motionen. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

Dolores Öhman (MP) yrkar avslag på motionen. 

Magnus Akeborn M instämmer i Lena Wallentheims återremissyrkande. 

Anders Edwall (C) yrkar i första hand bifall till Lena Wallentheims 
återremissyrkande och i andra hand yrkar han avslag på motionen. 

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." 

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

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

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

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

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

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

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

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

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

Mikael Koenen {L) Ja Irene Nilsson {S) Nej 

Sven Lundh {SD) Ja Anders Edwall (C) Nej 

Stefan Larsson {M) Ja Benny Petersson (S) Nej 

Jerry Andersson {SD) Ja Anita Peterson (V) Nej 

Karin Axelsson {M) Ja Monica Ero {S) Nej 

Ulrika Widmark Barnekow {FV) Ja Andreas Dahlberg {S) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Ann-Kristine Johnsson (C) Nej 

Kristina Lind (M) Ja Connie Asterman {S) Nej 

Mats Andersson {SD) Ja Ola Lindahl {S) Nej 

Erik Berg {M) Ja Arne J Persson {C) Nej 

Marie Hult (L) Ja Ingrid Nyman (S) Nej 

Johanna Hörgerud {SD) Ja Henrik Backlund (S) Nej 

Susanne Lottsfeldt {SD) Ja Sven-Inge Persson (S) Nej 

Douglas Roth {M) Ja Jonas Andersson {S) Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

H'"ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Lars Klees (SD) 

Ernst Herslow (FV) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Lina Bengtsson (M) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Margreth Segerstein (M) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Maria Tennevi (KD) 

Karina Olsson (SD) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Paul Thurn (SD} 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

37 

Meta Jarl (S) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Dolores Öhman (MP) 

Arberesha Sabani (MP) 

Totalt 

Nej 

22 

Röst 

Avstår 

Avstår 

2 

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

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. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

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. 

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 regeringsbeslut 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 -12-13, § 268, att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

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 
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." 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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H'"ssl holms 
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Kommunfullmäktige 

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. 

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (Iill) X 

Aeneta Olsson Enochsson (L) X 

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

Ulf Ber2:2:ren (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 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

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. 

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 

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 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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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 
bifalla Robin Gustavssons förslag röstar nej. 

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

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 

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 

Kommunfullmäktige 

Justering 

rJ 
Utdraget bestyrkes 
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Henrik Backlund (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars Johnsson (M), Ordförande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

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 

Komm u nfu llmä ktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

§8 

Motion om "Vätgasstrategi" 
Dnr: KLF 2021/338 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD), Kenny Hansson (M), Robin Gustavsson (KD), Patrik Jönsson 
(SD) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till motionen. 

Ernst Herslow (FV) yrkar avslag på motionen. 

Omröstning 

Ordförande ställer bifall mot avslag på motionen och finner motionen bifallen. 

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 stads byggnadsnämnden, 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. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13, § 269, 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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Kommunfullmäktige 

§9 

Motion om tätortsnära naturreservat 
Dnr: KLF 2021/419 

Beslut 

Kommunfulhnäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

Reservationer 

Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

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

Hanna Nilsson (SD), Kenny Hansson (M), Robin Gustavsson (KD), Anders Edwall 
(C), Marie Hult (L), Björn Widmark (FV) och Joachim Fors (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 bifalla motionen röstar nej." 

57 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson {SD) 

Hanna Nilsson {SD) 

Lena Wallentheim (S) 

Johan Hammarqvist (C) 

Kenny Hansson {M) 

Ulf Berggren {SD) 

Björn Widmark {FV) 

Robin Gustavsson {KD) 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Magnus Åkeborn {V) Nej 

Dolores Öhman {MP) Nej 

Anita Peterson {V) Nej 

Arberesha Sabani {MP) Nej 

Totalt 4 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Joachim Fors {S) Ja 

Mikael Koenen {L) Ja 

Sven Lundh (SD) Ja 

Lena Nilsson (S) Ja 

Stefan Larsson {M) Ja 

Jerry Andersson {SD) Ja 

Christer Welinder {S) Ja 

Lena Svensson (C) Ja 

Karin Axelsson (M) Ja 

Irene Nilsson {S) Ja 

Ulrika Widmark Barnekow {FV) Ja 

Christer Caesar (KD) Ja 

Kristina Lind (M) Ja 

Mats Andersson (SD) Ja 

Anders Edwall (C) Ja 

Erik Berg (M) Ja 

Marie Hult (L) Ja 

Johanna Hörgerud (SD) Ja 

Benny Petersson (S) Ja 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja 

Douglas Roth (M) Ja 

Monica Era (S) Ja 

Lars Klees (SD) Ja 

Ernst Herslow (FV) Ja 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja 

Andreas Dahlberg (S) Ja 

Ann-Kristine Johnsson (C) Ja 

Torsten Nilsson (M) Ja 

Jonny Dolkow (SD) Ja 

Connie Asterman {S) Ja 

Lina Bengtsson (M) Ja 

Ola Lindahl (S) Ja 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja 

Arne J Persson (C) Ja 

Hanna Sjöstrand (SD) Ja 

Margreth Segerstein {M) Ja 

Allan Ljungqvist (FV) Ja 

Maria Tennevi (KD) Ja 

Kommunfullmäktige 

tH 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

Ingrid Nyman (S) 

Karina Olsson (SO) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Jonas Andersson (S) 

Meta Jarl (S) 

Andreas Novotny (M) 

Sverre Albinsson (SO) 

Ken Breisch (SO) 

Paul Thurn (SO) 

Lars Vidigsson (SO) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

57 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

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 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

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 
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 2021-12-13, § 270, 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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Kommunfullmäktige 

§ 10 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller 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. 

Yrkande 

Anders Edwall (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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! 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Med stöd av det sålunda anförda yrkar motionären att "berörd nämnd" ges i 
uppdrag att utreda följande. 

• 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 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13, § 271, att bordlägga ärendet. 

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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§ 11 

Motion om kostnadsfria halkskydd/broddar 
Dnr: KLF 2021 /183 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen med nedanstående tillägg. 

Omsorgsnämnden 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. Planen ska även innehålla en 
kostnadsberäkning på årsbasis. 

Planen inklusive kostnadsberäkning ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 
31 maj 2022. 

Reservationer 

Moderaternas, I<:ristdemokraternas, Liberalernas och Folkets väls ledamöter 
reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Lena Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar följande 
tilläggsyrkande: 

"Att omsorgsnämnden 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. Planen ska även innehålla en 
kostnadsberäkning på årsbasis. Planen inklusive kostnadsberäkning ska redovisas till 
kommunstyrelsen senast den 31 maj 2022" 

Karin Axelsson (M), Lina Bengtsson (M), Björn Widmark (FV), Robin Gustavsson 
(Iill), I<:ristina Lind (M) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar avslag på 
motionen. 

Susanne Lottsfeldt (SD), Lena Svensson (C), Anita Petersson M, Christer Welinder 
(S) och Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Lena 
Nilssons tilläggsyrkande. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsyrkandet mot 
avslag på ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag med tillägg. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla motionen med 
tillägg röstar ja. Den som vill avslå motionen röstar nej." 

40 ja-röster och 21 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD} 

Hanna Nilsson (SD} 

Lena Wallentheim (S} 

Johan Hammarqvist (C) 

Ulf Berggren (SD) 

Joachim Fors (S) 

Sven Lundh (SD) 

Lena Nilsson (S) 

Magnus Åkeborn (V) 

Jerry Andersson (SD) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Irene Nilsson (S) 

Mats Andersson (SD} 

Anders Edwall (C} 

Johanna Hörgerud (SD) 

Benny Petersson (S} 

Susanne Lottsfeldt (SD} 

Anita Peterson (V} 

Monica Ero (S} 

Lars Klees (SD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C} 

Jonny Dolkow (SD} 

Arberesha Sabani (MP} 

Kommunfullmäktige 

Justering 

~:tN 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Kenny Hansson (M} 

Björn Widmark (FV} 

Robin Gustavsson (KD} 

Mikael Koenen (L) 

Stefan Larsson (M} 

Karin Axelsson (M} 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Christer Caesar (KD) 

Kristina Lind (M} 

Erik Berg (M) 

Marie Hult (L) 

Douglas Roth (M} 

Ernst Herslow (FV} 

Gunnel Gustavsson (KD} 

Torsten Nilsson (M} 

Lina Bengtsson (M} 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Margreth Segerstein (M) 

Allan Ljungqvist (FV} 

Maria Tennevi (KD) 

Andreas Novotny (M} 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

21 
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Connie Asterman (S) 

Ola Lindahl (S) 

Arne J Persson (C) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Ingrid Nyman (S) 

Karina Olsson (SD) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Jonas Andersson (S) 

Meta Jarl (S) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Lars Vidigsson (SD) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

40 

KommunfulJmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag med 
Lena Nilssons tillägg. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) har väckt en motion i kommunfulJmäktige 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. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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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 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13, § 272, att bordlägga ärendet. 

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

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 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 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 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande 

Joachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars Johnsson (M), Ordförande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 5 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion om regnbågens färger på allmänna platser 
Dnr: KLF 2021/332 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

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

1) Att kommunfullmäktige informeras om lagar som skyddar alla människors lika 
värde och som gäller för kommunens verksamheter. 

2) Att informationen innehåller konkreta exempel om hur kommunens 
förvaltningar jobbar med att skydda människornas lika värde. 

3) Att berörd nämnd tar fram ett förslag om offentliga föremål som kan målas med 
regnbågens farger i enlighet med motionens intentioner. 

4) Att offentliga föremål i kommunen målas med regnbågens farger i enlighet med 
förslaget. 

Som grund för motionen anförs följande. Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, jämställdhet och alla människors lika värde är grundläggande 
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som skyddas i grundlagar och 
andra lagar i Sverige, till exempel i skollagen. 
Kommunerna och hela den offentliga sektorn regleras av en del lagar som skyddar 
människornas lika värde. Att leva upp till värderingen kräver ett ständigt arbete. 
Varje dag, på alla kommunala arbetsplatser, ska jobbet göras med respekt för alla 
människors lika värde. Alla verksamheter ska se till att alla människors värde 
respekteras och skyddas. Det är viktigt att kommunen aktivt visar den värdegrund 
som gäller i vårt land och som vi alla ska värna om. Många kommuner och städer i 
Sverige och i världen visar för allmänheten att man står för människornas lika värde 
genom att hissa regnbågsflaggan med jämna mellanrum eller genom att måla 
offentliga föremål med regnbågens farger. Bilderna visar exempel från Malmö och 
Valencia i Spanien. Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står för, påminna 
om de viktiga demokratiska värderingarna och höja invånarnas och besökarnas 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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medvetenhet om denna grundläggande mänskliga rättighet. 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 september 2021, § 67, 
beslutat att godkänna förvaltningens svar och sända det till kommunledningsförvalt
ningen. Av förvaltningens svar framgår följande. 

Hässleholm har, till skillnad från många andra städer, ingen policy eller antagna 
riktlinjer för kulörval m.m. av ortens offentliga möblering eller dylikt. Det finns en 
farg som kallas "Hässleholmsgrön" i vilken tex vissa lyktstolpar är fargade men 
inget som reglerar andra föremål. Det innebär att hänsyn inte behöver tas till en 
sådan policy. Däremot är idag stadens bänkar etc målade eller behandlade i en 
diskret kulör för att på ett bra sätt fungera i såväl stad som parkmiljö. Att frångå en 
tydligt diskret hållning i val av kulör anser förvaltningen bör ske med försiktighet 
och eftertanke. Om man väljer att bifalla motionen så föreslår vi att följande 
riktlinjer ska beaktas. 
1. Bör inte ske i gaturum med sammanhållen och medvetet arkitektoniskt uttryck. 
2. Bör ske med respekt för omgivande bebyggelse och kulturmiljö. 
3. Bör inte ske i anslutning till offentliga konstverk. 
4.Beslut bör tas huruvida ändring av kulörval ska vara permanent eller tillfallig. 
Vidare föreslås, i det fall motionen bifalles, att en grupp förslagsvis sammansatt av 
representanter från Tekniska förvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ges uppdraget att identifiera de offentliga 
föremål vilka skall målas. 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 98, att 
föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut. 

1. Med tanke på hårda besparingskrav avslå motionen gällande punkt nr tre och 
punkt nr fyra som berör tekniska förvaltningen. 

2. Övriga punkter föreslås besvaras av berörda nämnder. 
Av föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat följande. Vi har ca 30 bänkar i 
Hässleholm som går att måla om på detta vis som MP vill. Antal fasta bänkar är 
cirka 350 i hela kommunen och här går uppskattningsvis 200 stycken att måla om 
till regnbågsfargat. Räknar man enbart på bänkar inne i Hässleholm skulle kostna
den bli 90 000 kronor och ett tillägg på 45 000 kronor vart sjunde år för drift och 
underhåll. Räknar man på samtliga bänkar i hela kommunen kommer kostnaden i 
stället att hamna på 600 000 kronor och ett tillägg på 300 000 kronor vart sjunde år 
för drift och underhåll. Rent generellt är det mycket svårt att måla om bänkar på 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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plats då man måste stänga av med stängsel för att inte folk ska få fårg på sig innan 
den torkat. De fasta bänkarna har vi bytt brädet på när de blir för dåliga och haft 
tryckimpregnerat mtrl. Ska man göra liknande i stället för att måla om på plats kan 
man nog räkna dubbel underhållskostnad. Praktiska detaljer i arbetet och metoden 
bör undersökas och kontrolleras med t ex Malmö som redan gjort arbetet med 
bänkar i staden. Val av färger behöver kommuniceras med miljö- och 
stads byggnads förvaltningen ur gestaltnings synpunkt. 

Bedömning 
Av 3 kap 1 § kommunallagen (2017:725) framgår att det i varje kommun ska finnas 
en beslutande församling, kallat fullmäktige. I 5 kap 1 § samma lag stadgas att 
fullmäktiges uppgifter är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt för kommunen. Ärenden som inte är av detta slag kan fullmäktige 
uppdra åt nämnd att besluta i. 

Kommunfullmäktige är alltså en beslutande församling. Inslag av information och 
anföranden kan tillåtas förekomma, men sådana inslag bör ha anknytning till något 
ärende som fullmäktige har att besluta i och vara ägnade att ge ledamöterna ett 
fylligare beslutsunderlag. De enskilda ledamöterna kan, om kommunen finner det 
lämpligt, ges möjlighet att delta i kurser och liknande, men detta bör inte ske inom 
ramen för fullmäktige såsom en beslutande församling. Punkterna 1 och 2 i 
motionen bör därför avslås. 

Vad sedan gäller punkterna 3 och 4 delar kommunledningsförvaltningen tekniska 
nämndens bedömning att motionen i dessa delar bör avslås av kostnadsskäl. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-12-15, § 238, kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska avslås. 

Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vänsterpartiet stödjer alla initiativ att visa alla medborgare och de som besöker 
Hässleholm att vi står för mångfald, inte enfald och alla människors lika värde. 

Dolores Öhman (MP) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Hanna Nilsson (SD), Robin Gustavsson (KD), Stefan Larsson (M) och Agneta 

Kommunfullmäktige 
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Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion om "Svenska flaggans färger på allmänna 
platser" 
Dnr: KLF 2021/342 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson, Patrik Jöns son och Ulf Berggren, samtliga Sverigedemokraterna, 
har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

1) Att nyanlända informeras om lagar som skyddar alla människors lika värde och 
som gäller för kommunens verksamheter. 

2) Att informationen innehåller konkreta exempel om hur kommunens 
förvaltningar jobbar med att skydda människors lika värde. 

3) Att berörd nämnd tar fram ett förslag om offentliga föremål som kan målas med 
svenska flaggans farger i enlighet med motionens intentioner. 

4) Att offentliga föremål i kommunen målas med svenska flaggans farger i enlighet 
med förslaget. 

Som grund för motionen anförs följande. Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, jämställdhet och alla människors lika värde är grundläggande 
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som skyddas i grundlagar och 
andra lagar i Sverige, till exempel skollagen. Kommunerna och hela den offentliga 
sektorn regleras av en del lagar som skyddar människors lika värde. Att leva upp till 
värderingen kräver ett ständigt arbete. Varje dag, på alla kommunala arbetsplatser, 
ska jobbet göras med respekt för alla människors lika värde. Alla verksamheter ska 
se till att alla människors värde respekteras och skyddas. Det är viktigt att 
kommunen aktivt visar den värdegrund som gäller i vårt land och som vi alla ska 
värna om. Många länder som exempelvis USA, Kosovo och Finland med flera 
använder sin flagga som en symbol för den stolthet, respekt och ödmjukhet man 
känner inför sitt land och sitt lands historia och värderingar. På grund av den 
extrema politik som förts i Sverige under många år så är våra grundläggande 
värderingar som jämställdhet och fria demokratiska värderingar under hot. Man ser 
att homofobin och antisemitismen ökar i vårt land. När det gäller hatbrott och mäns 

Kommunfullmäktige 
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våld mot kvinnor så är detta brott som just nu är i stort fokus. Sverige är ett 
fantastiskt land med grundläggande värderingar som våra förfader och föräldrar 
kämpat för att skapa för kommande generationer. Vi menar att vi svenska 
medborgare måste uppmärksamma och hylla vårt svenska kulturarv och våra 
svenska värderingar. Detta kan vi göra genom att på väl valda tingest upprätta den 
svenska flaggans farger. Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står för, 
påminna om de viktiga demokratiska värderingarna och höja invånarnas och 
besökarnas medvetenhet om deras grundläggande mänskliga rättigheter. 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 september 2021, § 68, 
beslutat att godkänna förvaltningens svar och sända det till 
kommunlednings förvaltningen. Av förvaltningens svar framgår följande 

Hässleholm har, till skillnad från många andra städer, ingen policy eller antagna 
riktlinjer för kulörval m.m. av ortens offentliga möblering eller dylikt. Det finns en 
farg som kallas "Hässleholmsgrön" i vilken t ex vissa lyktstolpar är fargade men 
inget som reglerar andra föremål. Det innebär att hänsyn inte behöver tas till en 
sådan policy. Däremot är idag stadens bänkar etc målade eller behandlade i en 
diskret kulör för att på ett bra sätt fungera i såväl stad som parkmiljö. Att frångå en 
tydligt diskret hållning i val av kulör anser förvaltningen bör ske med försiktighet 
och eftertanke. Om man väljer att bifalla motionen så föreslår vi att följande 
riktlinjer ska beaktas . 
1. Bör inte ske i gaturum med sammanhållen och medvetet arkitektoniskt uttryck. 
2. Bör ske med respekt för omgivande bebyggelse och kulturmiljö. 
3. Bör inte ske i anslutning till offentliga konstverk. 
4.Beslut bör tas huruvida ändring av kulörval ska vara permanent eller tillfallig. 
Vidare föreslås, i det fall motionen bifalles, att en grupp förslagsvis sammansatt av 
representanter från Tekniska förvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ges uppdraget att identifiera de offentliga 
föremål vilka skall målas. 

Tekniska nämnden beslutade sammanträde den 28 oktober 2021, § 99, att föreslå 
kommunfullmäktige att fatta följande beslut. 

1. Med tanke på hårda besparingskrav avslå motionen gällande punkt nr tre 

och punkt nr fyra som berör tekniska förvaltningen. 

2. Övriga punkter föreslås annan berörd nämnd ta beslut om. 

Kommunfullmäktige 
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Av föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat följande. Hässleholms 
kommun har ca 50 bänkar inne i Hässleholm, som ev skulle vara möjligt att måla 
om på detta vis, som SD vill. Antal fasta är ca 350 i hela kommunen. 
Uppskattningsvis kostar ommålning till svenska flaggans fårger cirka 2 500 kr per 
bänk. Det krävs ett underhåll av målning vart sjunde år med cirka 1 300 kr per bänk. 
Räknar man enbart på bänkar inne i Hässleholm skulle kostnaden bli 125 000 
kronor och ett tillägg på 60 000 kronor vart sjunde år för drift och underhåll. 
Räknar man på samtliga bänkar i hela kommunen kommer kostnaden istället att 
hamna på 875 000 kronor och ett tillägg på 455 000 kronor vart sjunde år för drift 
och underhåll. 
Rent generellt är det mycket svårt att måla om bänkar på plats då man måste stänga 
av med stängsel för att inte folk ska få fårg på sig innan den torkat. De fasta 
bänkarna har vi bytt brädet på när de blir för dåliga och haft tryckimpregnerat mtrl. 
Ska man göra liknande istället för att måla om på plats kan man nog räkna dubbel 
underhållskostnad. Val av fårger behöver kommuniceras med miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen ur gestaltningssynpunkt. 

Bedömning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 oktober 2021, § 183, att 
godkänna redovisningen av förslaget till ny version av styrdokumentet 
"Integrationsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, sysselsättning och social 
sammanhållning". På sidan 7 under rubriken "Långsiktigt mål 4: Stärkt deltagande 
och inflytande och ökad social sammanhållning, underrubrik "Strategier för att nå 
målen" uttalas bland annat följande. 

"• Kommunen ska säkerställa att nyanlända och andra invandrare har möjlighet att 
orientera sig i hur det svenska samhället fungerar. 
• Kommunen ska aktivt verka för ökad dialog och medvetenhet i värdegrundsfrågor 
för nyanlända och ensamkommande unga." 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att dessa skrivningar i strategin innebär att 
det redan har vidtagits åtgärder för att säkerställa att nyanlända får relevant 
information i bland annat värdegrundsfrågor och grundläggande rättsregler, såsom 
alla människors lika värde och hur dessa frågor genomsyrar kommunens arbete. 
Några ytterligare åtgärder härvidlag enligt yrkandena i motionen kan därför inte 
anses påkallade. 

Vad sedan gäller punkterna 3 och 4 delar kommunledningsförvaltningen tekniska 
nämndens bedömning att motionen i dessa delar bör avslås av kostnadsskäl. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-12-15, § 239, kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska avslås. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Dolores Öhman (MP) lämnar bilagd protokollsanteckning: 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§14 

Motion om cykelkarta för Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021/581 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram en cykelkarta och sprida information 
om kartan till invånare och besökare. 

Som grund för sitt yrkande anför motionären följande. Utsläppen av växthusgaser 
gör att klimatet förändras och att jordens medeltemperatur stiger. Inrikes 
transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. 
Sveriges mål är att senast år 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter 
vara minst 70 procent lägre jämfört med år 2010. För att nå målet måste antalet 
bilresor minska. Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik måste öka. För 
att lyckas med det måste gång- och cykel.infrastrukturen ständigt förbättras och 
allmänheten måste informeras och inspireras. Kommunerna har ett viktigt ansvar i 
frågan och de flesta kommuner jobbar aktivt med att öka och förbättra 
förutsättningarna för cykelresor. En cykelkarta är en vanlig förekommande åtgärd 
som de flesta kommuner i landet tar fram. En cykelkarta möjliggör för invånare och 
besökare att ta del av befintlig cykel.infrastruktur och använda sig av den. Väl 
utformad information vad gäller innehåll och format kan bidra till 
beteendeförändringar. Information måste utformas på ett tilltalande sätt och bör nå 
mottagaren vid rätt tillfälle. Gällande resevanor är det vanligt att man ändrar sina 
vanor när man flyttar, byter jobb eller livssituation. Om kommunen når dessa 
personer med relevant information vid dessa tillfallen, till exempel information till 
nyinflyttade, då ökar chanser till att lyckas med att öka cyklandet. Den senaste 
cykelkartan som jag känner till är daterad 2009. Jag hoppas att kommunen har byggt 
många nya cykelvägar sedan dess i syftet att förbättra förutsättningar för invånarna 
och besökare att transportera sig på ett sätt som främjar hälsan och miljön. Oavsett 
utvecklingen av cykel.infrastrukturen, så finns det inte en cykelkarta tillgänglig i 
dagsläget, inte i pappersformat och inte heller på nätet. 

Motionen har remitterats till miljö- och stads byggnadsnämnden som vid 
sammanträde den 27 oktober 2021, § 125, fattar följande beslut. 

Kommunfullmäktige 

Justering 

t~ Jti (ffi 
Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden överlämnar miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande över Remiss - Motion om 
cykelkarta för Hässleholms kommun som miljö- och stadsbyggnadsnämndens svar 
till kommunledningsförvaltningen. Med detta beslut anses remissen vara besvarad. 

I åberopade förslag till yttrande anförs i huvudsak följande. 

Hässleholms aktuella cykelkarta, framtagen 2009 och reviderad 2017, med utpekade 
gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar finns på kommunens hemsida för 
nedladdning och utskrift. Det finns även en digital cykelkarta via Kart - och GIS
portalen på kommunens hemsida som är tillgänglig för allmänheten. Med tanke på 
att det är fyra år sedan kartan uppdaterades kan ett första steg vara att uppdatera 
aktuell databas med nya gång- och cykelvägar. På sikt, när det nya GIS-systemet är 
implementerat, kan det vara värdefullt att utveckla en digital interaktiv cykelkarta 
med utpekade leder samt målpunkter i kommunen. Arbetstiden beräknas till 2-3 
veckor och projektet kan tidigast påbörjas hösten 2022. 

Bedömning 
Av utredningen framgår att det redan finns en cykelkarta på kommunens hemsida, 
ehuru inte helt uppdaterad, men detta ska tydligen avhjälpas inom en inte alltför 
lång framtid. Kommunledningskontoret föreslår att motionen därmed ska anses 
besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-12-15, § 240, kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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§ 15 

Motion om industrimark Hässleholm Nord 
Dnr: KLF 2021/582 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram en utredning för området 
Hässleholm Nord i syfte att attrahera investeringar som gynnar en hållbar utveckling 
och att utredningen bland annat ska innehålla ekonomiska kalkyler och olika förslag 
på finansiering av områdets utveckling. 

Som grund för sitt yrkande anför motionären följande. Det pratas mycket om att 
det saknas industrimark i Hässleholm. I miljöpartiets budgetförslag ingick en 
satsning på 80 Mkr för att fardigställa industrimark på området känt som 
Hässleholm Nord, i enlighet med översiktsplanen. Detta var en unik satsning för 
näringslivsutvecklingen i kommunen. Miljöpartiet har en vision om en 
klimatomställning. Att förverkliga vår vision kräver djärva politiska beslut, 
omfattande investeringar i fossilfri industri samt föreningar och individer som 
konsumerar hållbart. Ett lyckat exempel finns i Skellefteå, där företaget Northvolt 
etableras nu och kommer att producera batterier för den europeiska marknaden. 
Det skapar tusentals jobb och hela 70 bolag anmält att de vill bygga bostäder i 
kommunen. Hållbar produktion av batterier är en viktig pusselbit för 
klimatomställningen. I Sverige finns det goda förutsättningar för en 
nyindustrialisering som använder grön teknik och uppfyller höga miljökrav. 
Näringslivet har en viktig roll i klimatomställningen och många företag i vår 
kommun vet att hållbarhet är en förutsättning för lyckade affärer. Därför kräver 
miljöpartiet att kommunen fokuserar på hållbarhet i sina kontakter med näringslivet. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden som i beslut den 28 oktober 2021, § 
101, föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ett 
sådant efterfrågat arbete redan pågår. 

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat 
följande. Tekniska förvaltningen har sedan tidigare under år 2021 startat ett arbete 
med att kvalitetssäkra delar av tidigare utfört planeringsarbete och arbetar för 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

närvarande med en förnyad sammanställning av den typ av frågor som efterfrågas i 
motionen. Detta inkluderar en ny uppskattning av kostnaden för genomförande av 
hela området och en tidplan för detsamma. Det betonas att projektet har varit 
vilande under en lång tid och att alla uppskattningar som kan göras under rådande 
förhållanden har en betydande osäkerhetsfaktor. När ovan nämnda arbete är klart 
avser tekniska förvaltningen att därefter initiera ett ärende om att kommunen ska 
beställa ett arbete från Trafikverket avseende framtagande av en ny vägplan för en 
trafikplats för angöring till Hässleholm Nord från väg 21 samt genomförande av 
den samma. Eftersom det innebär en betydande investering måste ett sådant ärende 
beslutas i kommunfullmäktige. Det kan troligtvis som tidigast ske i början av år 
2022. Eftersom det redan pågår ett arbete som är snarlikt det som motionen 
efterfrågar anser tekniska förvaltningen att motionen ska avslås och föreslår att 
detta blir tekniska nämndes beslut. 

Bedömning 
Mot bakgrund av vad som framgår av tekniska nämndens yttrande i ärendet, 
nämligen att en sådan utredning som motionären synes efterfråga tydligen redan 
pågår föreligger inte något behov av en ytterligare sådan utredning. 
Kommunlednings-förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-12-15, § 241, kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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