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Douglas Roth, Irene Nilsson, Lars Johnsson, Hanna Nilsson, Lena Wallentheim, Kenny 
Hansson, Ulf Berggren, Björn Widmark, Robin Gustavsson,Joachim Fors, Mikael 
Koenen, Sven Lundh, Lena Nilsson, Stefan Larsson, Magnus Akeborn, J erry Andersson, 
Dolores Öhman, Christer Welinder, Lena Svensson, Karin Axelsson, Johan Peltonen, 
Ulrika Widmark Barnekow, Christer Caesar, Mats Andersson, Camilla Lindoff, Anders 
Edwall, Erik Berg, Marie Hult, Susanne Lottsfeldt, Anita Peterson, Monica Ero, Lars 
Klees, Ernst Herslow, Gunnel Gustavsson, Andreas Dahlberg, Ann-K.ristine Johnsson, 
Torsten Nilsson,Jonny Dolkow, Arberesha Sabani, Connie Asterman, Lina Bengtsson, 
Ola Lindahl, Gunnel Bruhn, Agneta Olsson Enochsson, Arne J Persson, Hanna 
Sjöstrand, Margreth Segerstein, Allan Ljungqvist, Maria Tennevi, Ingrid Nyman, Karina 
Olsson. 

Henrik Backlund, Sven-Inge Persson, Helena Malje,Jonas Andersson, Agne Nilsson, 
Andreas Novotny, Sverre Albinsson, Ken Breisch, Paul Thurn, Lars Vidigsson. 

Meta Jarl, Marianne Nilsson, Leif Nilsson, Mikael Björklund, Stefan Svensson, Erika 
Heil-Utbult, Marianne Littke, Hans-Göran Hansson, Agnetha Karlsson,Joakim 
Karlsson, Erik Åberg Linner, Pierre Bäckman, Katarina Olsson. 
Kanslichef Marina Nillund, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Irene Nilsson och Agneta Olsson Enochsson 
Arne Persson och Margreth Segerstein 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl. 14:30 måndagen den 7 mars 2022 

§§ 16-21, 23-33 

Louise Davidsson 

Ordförande 

Justerare 
Irene Nilsson (S) 

.c/1 za"'i Olrr71/_ lJw k1711 
Agheta Olsson Enochsson (L) 
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Justering 
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Protokollet är justerat 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2022-02-28 

2022-03-08 

2022-03-29 

Kommunlednings förvaltningen 

--~~---------·---------
Louise Davidsson 
2022-04-

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i § 16 
kommunstyrelsen, ledamot i arbetsmarknadsnämnden och ersättare 
för ombud i Skånes kommuner 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunrevisionen från och § 17 
med den 1 september 2022 

Anmälningsärenden § 18 

Inlämnade motioner § 19 

Revisionsrapport - granskning av budgetprocessen i Hässleholms § 20 
kommun 

Medfinansiering av Vannebergakorset i Vinslöv § 21 

Omedelbart justerad i separat protokoll § 22 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem) § 23 

Ändring av taxa för uttag av parkeringsavgifter § 24 

Taxa för upplåtelse av kommunal allmän plats för telemaster och § 25 
dylikt 

Utvärdering projekt kliMATlådan § 26 

Motion om regnbågens färger på allmänna platser § 27 

Motion om "Svenska flaggans färger på allmänna platser" § 28 

Motion om cykelkarta för Hässleholms kommun § 29 

Motion om industrimark Hässleholm Nord § 30 

Motion om central bemanningsenhet för alla kommunala § 31 
verksamheter 

Motion om askfat och ökad röjning/renhållning i centrala Hässleholm § 32 
och övriga tätorter 

Motion om behovet av fler gräsplaner för fotboll i Hässleholms tätort § 33 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 16 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, 
ledamot i arbetsmarknadsnämnden och ersättare för 
ombud i Skånes kommuner 
Dnr: KLF 2022/91 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. A vsägelsema beviljas. 

2. Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen avseende uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige. 

3. Anders Edwall (C) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen och ersättare för 
ombud i Skånes kommuner. 

4. Magnus Olsson (C) väljs till ny ledamot i arbetsmarknadsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Johan Hammarqvist (C) avsäger sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, 
ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i arbetsmarknadsnämnden och ersättare för 
ombud i Skånes kommuner. Avsägelserna ska beviljas och ersättare utses. 

Centerpartiet nominerar Anders Edwall (C) till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen och uppdraget som ersättare för ombud i Skånes kommuner samt 
Magnus Olsson (C) till uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsnämnden. 

Sänt till: 
Troman 
Länsstyrelsen Skåne 
Personalavdelningen 
Arbetsmarknadsnämnden 
Skånes kommuner 
Johan Hammarqvist, Anders Edwall, Magnus Olsson 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§17 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunrevisionen från och med den 1 september 
2022 
Dnr: KLF 2022/125 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och bordlägger valet av ny ledamot i 
kommunrevisionen. 

Beskrivning av ärendet 

Elo Johannesson (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunrevisionen från 
och med den 1 september 2022. Avsägelsen ska beviljas och ny ledamot utses från 
och med samma datum. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Kommunrevisionen 
Elo Johannesson 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ IN 
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Hässleholms 

kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 18 

Anmälningsärenden 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden m ed 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2022/65 
Nyårshälsning från borgmästaren i Darlowo. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 19 

Inlämnade motioner 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar nedanstående motioner till 
kommunledningsförvaltningen för handläggning: 

KLF 2022/99-1 
Hanna Nilsson (SD) och Sven Lundh (SD) har lämnat in en motion om att införa 
en ny enhet Trygg i Hässleholm 

KLF 2022/141-1 
Lena Wallentheim (S) och Joachim Fors (S) har lämnat in en motion om att införa 
Skånetrafikens Ungdomsbiljett till våra gymnasieelever. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

k 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Revisionsrapport - granskning av budgetprocessen i 
Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021 /683 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar 
läggs till handlingarna. 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Revisions- och rådgivningsföretaget EY har på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna i Hässleholms kommun granskat kommunens budgetprocess vars syfte 
var att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig budgetprocess. Deras 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens styrning av budgetprocessen 
är otillräcklig. Det anses att det saknas en tydlig och förutsägbar budgetprocess samt 
en tillräcklig uppföljning för att säkerställa en budget i balans. Konsekvensen av 
detta blir enligt EY:s bedömning att fullmäktiges budget förlorar styrande effekt i 
kommunen. U tifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen 
följande: 

• 

• 

Genom riktlinjer tydliggöra budgetprocessen. 

Uppdatera den demografiska prognosen vilken ligger till grund för 
resursfördelningssystemen. 

Upprätta en långsiktig plan för kommunens förväntade ekonomiska 
utveckling inklusive en plan för att nå en ekonomi i balans efter utnyttjandet 
av resultatutjämningsreserven. 

Stärka den kontinuerliga kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i 
syfte att säkerställa att åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som 
möjligt. 

Ekonomiavdelningens svar framgår enligt nedan. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanlrädesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Genom riktlinjer tydliggöra budgetprocessen 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att budgetprocessen 
behöver tydliggöras. Ekonomiavdelningen kommer att skicka ut anvisningar i 
samband med uppstart av budgetprocessen. Syftet är att få en mer samlad och 
effektiv process där samtliga förvaltningar och nämnder tillsammans med 
kommunstyrelsen arbetar för att få en samsyn i kommunens utmaningar och 
förutsättningar. 

Uppdatera den demografiska prognosen vilken ligger till grund för 
resursfördelningssystemet 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att den demografiska 
prognosen, vilken ligger till grund för resursfördelningssystemet, måste uppdateras. 
Budgetfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 234, om Strategisk plan 
2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. I miljö- och 
stads byggnadsnämndens driftbudget finns 100 tkr årligen öronmärkt till 
framtagning av befolkningsprognos vilket innebär att i budgetprocesserna framöver 
kommer uppdaterade befolkningsprognoser att finnas tillgängliga. På så vis kommer 
korrekta förutsättningar för planering av verksamheterna att skapas. 

Upprätta en långsiktig plan för kommunens förväntade ekonomiska utveckling 
inklusive en plan för att nå en ekonomi i balans efter nyttjande av 
resultatutjämningsreserven 

Ekonomiavdelningen deL'l! revisionens uppfattning om att upprätta en långsiktig 
plan för kommunens förväntade ekonomiska utveckling inklusive en plan för att nå 
en ekonomi i balans efter nyttjande av resultatutjämningsreserven. 
Ekonomiavdelningen kommer att titta över hur en långsiktig plan för kommunens 
förväntade ekonomiska utveckling kan anpassas i samband med kommande 
budgetprocess. 

Enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning ska tillämpning av 
resultatutjämningsreserven föregås av en bedömning av 
skatteunderlagsutvecklingen. Detta genom att jämföra utvecklingen för budgetåret 
med utvecklingen under de 10 föregående åren. Likaså ska det göras en bedömning 
av när konjunkturen återhämtat sig. Om konjunkturnedgången befaras bli långvarig, 
mer än två år, kommer åtgärder vidtas för att anpassa kostnaderna. 

Stärka den kontinuerliga kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i syfte 
att säkerställa att åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som möjligt 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att stärka den kontinuerliga 
kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i syfte att säkerställa att styrande 
åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som möjligt. 

Vid en prognostiserad avvikelse mot budget, ska aktuell nämnd fatta beslut om 
åtgärder. Som grund till beslutet görs en redogörelse för de verksamhetsmässiga och 
ekonomiska effekterna av dessa åtgärder. I samband med första uppföljningstillfället 
per den 28 februari ska åtgärdsplanen upprättas. Nämndens upprättade åtgärdsplan 
är den som gäller för året men kan, vid förändrad prognos, revideras under året. 

Ekonomiavdelningen kommer att skapa en enhetlig mall för åtgärdsplan med en 
tydlig struktur. Atgärdsplanen ska sträcka sig över både innevarande och kommande 
år för att få en långsiktighet i de åtgärder som vidtas, samt för att få en tydlig bild 
över den ekonomiska delårs- och helårseffekten. På så vis kan kommunstyrelsen ta 
en mer aktiv roll i uppföljningen och åtgärdsplaneringen av nämndernas 
ekonomiska resultat i ett tidigt skede. 

Revisorernas ordförande, Emil Nilsson, föredrar ärendet i kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-02, § 12, följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen antar ekonomiavdelningens svar på revisionens 
iakttagelser avseende granskning av budgetprocessen i Hässleholms 
kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna. 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet och medges lämna en 
protokollsanteckning. 

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

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Kommunrevisorerna 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

§ 21 

Medfinansiering av Vannebergakorset i Vinslöv 
Dnr: KLF 2021 /856 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket, region Syd och Hässleholms 
kommun avseende Vannebergakorset på väg 21 i Vinslöv godkänns. 

2. Tekniska nämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar. 

3. 20 212 960 kronor avsätts år 2022 för bidrag till statlig infrastruktur för 
medfinansiering av åtgärder av vägport under riksväg 21 med anslutningar 
på riksväg 21, i enlighet med tabellen i Beskrivning av ärendet. De årliga 
utbetalningarna som totalt uppgår till 21 160 860 kronor under 2023-2028 
hanteras i kassaflödesbudgeten och finansieras genom upplåning. 

4. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 1,1 miljoner kronor år 2028 i 
Strategisk plan med budget avseende kommunala åtgärder såsom 
upprustning av gång- och cykelväg samt för informations- och 
mobilitetsåtgärder för oskyddade trafikanter. Investeringen ska vara 
anslagstyp 1. 

5. Tekniska nämnden budgetkompenseras under en 25-årsperiod för ökade 
driftkostnader som uppstår för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur. 
Upplösning under år 2022 finansieras genom att ianspråkta 808 518 kronor 
från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Från och med år 
2023 arbetas budgetbeloppet in i Strategisk plan med budget. 

6. Den finansiella kostnad som uppstår vid den årliga omprövningen av 
avsättningen beräknas uppgå till totalt 94 7 900 kronor för perioden 2023-
2028 och finansieras genom att beloppet arbetas in på finansförvaltningen i 
Strategisk plan med budget under åren 2023-2028. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig motivering 
undertecknad Björn Widmark enligt bilaga. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Torsten Nilsson (M), Ulf Berggren (SD), Agneta Olsson Enochsson (L), Lena 
Wallentheim (S), Robin Gustavsson (KD) och Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

En förbättrad och mer trafiksäker anslutning på väg 21, "Vannebergakorset" mellan 
Vanneberga och Vinslöv planeras sedan många år. I korsningen har det fram tills nu 
funnits en variabel hastighetsbegränsning som ställs in olika beroende på om 
anslutande trafik förekommer eller ej. Dock har tekniken med digital skylt varit 
otillförlitlig och stundtals slutat fungera, därför måste en ny lösning till. 

Ärendet har tidigare varit uppe för beslut i tekniska nämnden och i 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 7 augusti 2021, § 158, att avslå 
medfinansieringsavtalet i sin nuvarande utformning med hänvisning till att 
Hässleholms kommun hemställer att den föreslagna lösningen med tunnel och 
planfri korsning under väg 21 kompletteras med en utredning/åtgärdsvalsstudie 
med kompletta av- och påfarter för att undvika belastning av trafik i Vinslövs tätort. 

Trafikverket har nu inkommit med en sådan komplettering, vilken denna nya 
tjänsteskrivelse behandlar. Därtill har medfinansieringsavtalet som fanns med i förra 
ärendet också uppdaterats, se bilaga 3 Medfinansiering av Vannebergakorset väg 21. 
Avtalet avser en vägport med anslutningar på riksväg 21 i korsningen med väg 
2030/2004, i det så kallade Vannebergakorset. Åtgärderna genomförs för att 
förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i korsningen. 

20 212 960 kr avsätts år 2022 för bidrag till statlig infrastruktur för medfinansiering 
av åtgärder av vägport under riksväg 21 med anslutningar på riksväg 21, i enlighet 
med tabellen i Beskrivning av ärendet. De årliga utbetalningarna som uppgår till 
21 160 860 kr under 2023-2028 hanteras i kassaflödesbudgeten och föreslås 
finansieras genom upplåning. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Därtill föreslås att 1, 1 miljoner kronor arbetas in i tekniska nämndens 
investerings budget år 2028 avseende kommunala åtgärder såsom upprustning av 
gång- och cykelväg samt för informations- och mobilitetsåtgärder för oskyddade 
trafikanter. Resultatet kommer att påverkas av kostnad för upplösning av 
avsättningen samt en finansiell kostnad avseende omprövning av avsättningen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-02, § 5, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket, region Syd och Hässleholms 
kommun avseende Vannebergakorset på väg 21 i Vinslöv godkänns. 

2. Tekniska nämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar. 

3. 20 212 960 kronor avsätts år 2022 för bidrag till statlig infrastruktur för 
medfinansiering av åtgärder av vägport under riksväg 21 med anslutningar 
på riksväg 21, i enlighet med tabellen i Beskrivning av ärendet. De årliga 
utbetalningarna som totalt uppgår till 21 160 860 kronor under 2023-2028 
hanteras i kassaflödesbudgeten och finansieras genom upplåning. 

4. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 1,1 miljoner kronor år 2028 i 
Strategisk plan med budget avseende kommunala åtgärder såsom 
upprustning av gång- och cykelväg samt för informations- och 
mobilitetsåtgärder för oskyddade trafikanter. Investeringen ska vara 
anslags typ 1. 

5. Tekniska nämnden budgetkompenseras under en 25-årsperiod för ökade 
driftkostnader som uppstår för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur. 
Upplösning under år 2022 finansieras genom att ianspråkta 808 518 kronor 
från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Från och med år 
2023 arbetas budgetbeloppet in i Strategisk plan med budget. 

6. Den finansiella kostnad som uppstår vid den årliga omprövningen av 
avsättningen beräknas uppgå till totalt 947 900 kronor för perioden 2023-
2028 och finansieras genom att beloppet arbetas in på finansförvaltningen i 
Strategisk plan med budget under åren 2023-2028. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att ordet "totalt" läggs till i sista meningen i punkten 
3 så att meningen får följande ändrade lydelse: "De årliga utbetalningarna som totalt 
uppgår till 21 160 860 kronor under 2023-2028 hanteras i kassaflödesbudgeten och 

Kommunfullmäktige 

J,sterio~ :t fy 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

finansieras genom upplåning." 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut under proposition och finner det 
bifallet. Han ställer därefter Robin Gustavssons föreslagna tillägg under proposition 
och finner även det bifallet. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Trafikverket 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

§ 22 Omedelbart justerad i separat protokoll 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 23 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset 
och Vänhem) 
Dnr: KLF 2021/96 

Beslut 

Kommunfull.mäktige återremitterar ärendet för politisk beredning. 

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 

Ulf Berggren (SD) yrkar att ärendet återremitteras för politisk beredning. 

Lars Johnsson (M), Lena Wallentheim (S) och Hanna Nilsson (SD) instämmer i 
återremissyrkandet. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19 .08 och 19 .19. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 27 oktober 2021, § 123, följande 
beslut. 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) daterat 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfull.mäktige för 
antagande. 

Under rubriken "Beskrivning av ärendet" anförde nämnden följande. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan för 
del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) för att möjliggöra förtätning med 
bostäder, kontor och handel. Här finns goda förutsättningar för förtätning med 
hänsyn till befintlig infrastruktur, närhet till service och handel. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat att uppdra åt miljö
och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till 
detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset). Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 (§ 160) att förslaget fick 
skickas på samråd och den 27 januari 2021 (§ 6) att förslaget fick ställas ut för 
granskning. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget 
inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § 
miljöbalken. Detaljplanen har handlagts genom utökat förfarande. Planförslaget har 
varit på samråd mellan den 30 januari och den 17 mars 2017 och därefter har 
granskning genomförts mellan den 8 februari och den 1 mars 2021. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse respektive 
granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats efter samrådet och granskningen 
men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-02, § 21, kommunfullmäktige följande beslut: 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl. (Paradiset och Vänhem) 
antas. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

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

Votering begärs. 

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

12 ja-röster och 1 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE 
JA NEJ 

AV -
ERSÄTTARE STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Robin Gustavsson (KD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Hanna Nilsson (SD) 

Ulf Berggren (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Björn Widmark (FV) 

Lena Wallentheim (S) 

Joachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Henrik Backlund (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars J ohnsson (M) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12 1 0 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 24 

Ändring av taxa för uttag av parkeringsavgifter 
Dnr: KLF 2021/164 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för uttag av parkeringsavgifter. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet idag. 

Folkets väls ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet i den del som inte 
rör återremissyrkandet. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar i första hand återremiss. Om återremissyrkandet inte vinner 
gehör avstår han från att delta i beslutet. 

Ernst Herslow (FV) yrkar att punkterna 2 och 3 i tekniska nämndens beslutsförslag 
stryks. 

Torsten Nilsson (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer först återremissyrkandet under proposition och finner det 
avslaget. 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Ernst Herslows förslag 
och finner kommunstyrelsens förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade den 28 oktober 2021, § 97, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslag om att: 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

1. Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009.197 /316, Taxa för 
uttag av parkeringsavgifter punkt parkering i Kv. Verkstaden från "dygns 
eller veckoparkering" till enbart "dygnsparkering", dvs beslutet som 
fullmäktige fattade den 12 juni 2009, § 81, att avgiften för 
pendlarparkeringen i kv. Verkstaden är 50 kr/ vecka, ska upphävas. 

2. Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009.197 /316 taxa för uttag 
av parkeringsavgifter punkt parkering i Kv. Verkstaden höjs från dagens 
avgift 10 kr/ dygn till 20 kr/ dygn. 

3. Taxa för uttag av parkeringsavgifter ändras i enlighet med förslagen ovan. 

4. Uppdatera kartan över parkering i Kv. Verkstadens utbredning i kommunal 
författningssamling med dnr 2009 .197 /316. 

Av tekniska nämndens beslut i ärendet framgår följande beskrivning. Förslaget från 
tekniska nämnden är att kommunfullmäktige beslutar anta ändring med att höja 
dygnsparkering i Kv Verkstaden från dagens avgift 10 kr/dygn till 20 kr/dygn samt 
att upphäva veckoparkeringsavgift. Anledningen till att höja taxan är att täcka 
kostnader för bland annat drift och underhåll, att få en omsättning av bilar samt 
ordning i staden. Möjlighet till långtidsparkering finns i närheten på anordnad 
pendlarparkering på Götagatan mellan Kv Triangeln och järnvägen. 

Kommunledningsförvaltningen ser ingen anledning att ifrågasätta tekniska 
nämndens beslut. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ökning av parkeringstaxa medför intäkter så att kostnaderna för bland annat drift 
och underhåll kan täckas. Under förutsättning att parkeringsplatserna kommer att 
nyttjas i samma omfattning som idag, kommer en höjning av taxan från 10 kr/ dygn 
till 20 kr/ dygn innebära en intäktsökning på helårs basis med cirka 280 000 kronor. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-02, § 19, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för uttag av parkeringsavgifter. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet idag. 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i huvudförslaget. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att ta ett samlat grepp om 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

alla parkeringstaxor. 

Ordförande ställer först under proposition om ä.rendet 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." 

10 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE 
JA NEJ 

AV -
ERSÄTTARE STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Paul Thurn (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Henrik Backlund (S) X 

Len a Sven sson (C) X 

Lars Johnsson (M) X 

10 3 0 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avgöra ärendet idag. 

Ordförande ställer därefter huvudförslaget under proposition och finner det 
bifallet. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kommunal författningssamling 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 25 

Taxa för upplåtelse av kommunal allmän plats för 
telemaster och dylikt 
Dnr: KLF 2021ll65 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att utreda vad som gäller för 
exempelvis infrastrukturavtalet med Eon. Även de höga kostnaderna ska jämföras 
med liknande kommuner och konsekvenserna för fiberbolaget belysas. 

Yrkande 

Anders Edwall (C) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 

"Aterremiss med hänvisning till att det inte är utrett vad som gäller för exempelvis 
infrastrukturavtalet med Eon. Även de höga kostnaderna ska jämföras med liknande 
kommuner. Vilka blir konsekvenserna för vårt fiberbolag?" 

Hanna Nilsson (SD), Lena Wallentheim (S) och Torsten Nilsson (M) instämmer i 
återremissyrkandet. 

Omröstning 

Ordförande ställer återremissyrkandet under proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 96, att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna till 
beslutet bifogat förslag på taxor för upplåtelse av kommunal allmän plats för 
uppförande av telemaster och dylikt. 

Som grund för beslutet anfördes att då Hässleholms kommun får in förfrågningar 
om placering av telemaster och liknande på mark för allmänt ändamål, har behovet 
av införande av taxor för upplåtelse av kommunal allmän plats för detta uppkommit 
samt att ett förslag på taxor för uppförande av telemaster och dylikt därför har 
därför tagits fram. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-02, § 20, kommunfullmäktige att besluta att 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

införa taxa för upplåtelse av kommunal allmän plats för telemaster och dylikt enligt 
förslag i ärendet. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 26 

Utvärdering projekt kliMATlådan 
Dnr: KLF 2021 /831 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger barn- och utbildningsnämndens utvärdering av projekt 
kliMA Tlådan med godkännande till handlingarna. 

Yrkande 

Anders Edwall (C) och Marie Hult (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Svenson och Anders Edwall, båda Centerpartiet, väckte en motion i 
kommunfullmäktige (KLF 2019/301) i vilken de yrkade följande. 

1) Berörd nämnd ges i uppdrag att utforma och införa "projekt matlådan" i 
Hässleholms kommun. 

2) Berörd nämnd ges i uppdrag att utvärdera projektet efter ett år och 
återrapportera resultatet till fullmäktige. 

Motionen föranledde kommunfullmäktige att 2020-04-27 den 27 april 2020, § 52, 
att fatta följande beslut. 

1. Motionen bifalles. 
2. Barn- och utbildningsnämnden ges uppdrag att utforma och införa "projekt 
matlådan". 
3. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvärdera projektet och 
återrapportera resultatet till fullmäktige under hösten 2021. 

Vid sammanträde den 18 november 2021, § 152, i barn- och utbildningsnämnden 
fattade nämnden följande beslut. 

1) Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

2) Att gå vidare med k1iMA Tlådan som en permanent del av verksamheten. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Av utredningen i nämndens ärende framgår bland annat följande. 

Förvaltningen har provat kliMA Tlådan under ett års tid. Ett regelverk har tagits 
fram som noga beskriver hur det ska fungera. Det finns flera skäl till varför det är 
viktigt att hålla sig till regelverket, bland annat att svinnet ska minska och att 
Skatteverkets direktiv respekteras för att inte det ska uppstå en förmånsbeskattning. 
Det innebär att köparen inte kan kräva mer mat än vad som finns i serveringsdisken 
vid köptillfållet. Det är svinnet som ska ätas upp, inte mat som finns i köket. 
Tidpunkten för köptillfållet är begränsad till serveringens slut, precis innan köket 
kasserar maten. Mat som har stått i serveringsdisken får inte återtas till köket och är 
därför svinn. Kontroll har skett av tidpunkten för när swish-transaktionerna ägt rum 
och i 99% av fallen har det skett efter serveringens slut. I de fall då köptillfållet 
noterats till före serveringen har det berott på att köparen glömt sin mobil och 
betalt dagen efter. Två enkäter utfördes som en del i uppföljningen. Av de 124 
svarande är det drygt 14 % som köpt en gång medan cirka 44% har köpt två gånger 
eller fler. Köparna är nöjda och ca 90 % av de svarande vill att kliMA Tlådan 
fortsätter. I enkäten där medarbetarna i köken svarat tycker de att kliMA Tlådan inte 
belastar verksamheten. Drygt 52% tycker det inte är något merarbete medan 48% 
tycker att det fungerar bra. Det var en förutsättning för att inte få resurser eller att 
det skulle uppfattas som ytterligare något att tvingas göra. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-02, § 8, kommunfullmäktige att med 
godkännande lägga barn- och utbildningsnämndens utvärdering av projekt 
kliMA Tlådan till handlingarna. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 27 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig motivering 
enligt bilaga. 

Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

D olores Öhman (MP), Magnus Akeborn (V) och Anita Peterson (V) yrkar bifall till 
motionen. 

Stefan Larsson (M), Hanna ilsson (SD), Björn Widmark (FV), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Gunnel Gustavsson (I<D) och Lina Bengtsson (M) 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. "D en som vill bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej." 

57 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

ledamot/ tjänstgörande ersättare 

Lars Johnsson (M) 

Hanna Nilsson (SD) 

Lena Wallentheim (S) 

Kommunfullmäktige 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

ledamot/tjänstgörande ersättare 

Magnus Åkeborn (V) 

Dolores Öhman (MP) 

Anita Peterson (V) 

Utdraget bestyrl<es 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Kenny Hansson (Ml 

Ulf Berggren (SDl 

Björn Widmark {FVl 

Robin Gustavsson (KDl 

Joachim Fors (Sl 

Mikael Koenen (Ll 

Sven Lundh (SDl 

Lena Nilsson (Sl 

Stefan Larsson (Ml 

Jerry Andersson (SDl 

Christer Welinder (Sl 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson {Ml 

Johan Peltonen (SDl 

Irene Nilsson (Sl 

Ulrika Widmark Barnekow (FVl 

Christer Caesar (KDl 

Mats Andersson (SDl 

Camilla Lindoff (Sl 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (Ml 

Marie Hult (Ll 

Susanne Lottsfeldt (SDl 

Douglas Roth {Ml 

Monica Ero (Sl 

Lars Klees (SDl 

Ernst Herslow (FV) 

Gunnel Gustavsson (KDl 

Andreas Dahlberg (Sl 

Ann- Kristine Johnsson (Cl 

Torsten Nilsson (Ml 

Jonny Dolkow (SDl 

Connie Asterman (Sl 

Lina Bengtsson (Ml 

Ola Lindahl (Sl 

Gunnel Bruhn (SDl 

Agneta Olsson Enochsson (Ll 

Arne J Persson (C) 

Kommunfullmäktige 

Justering 

~ IH ,.ft'E 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Arberesha Sabani (MPl 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Margreth Segerstein (M) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Karina Olsson (SD) 

Henrik Backlund (S) 

Sven- Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Jonas Andersson (S) 

Agne Nilsson (C) 

Andreas Novotny (M) 

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 

Ja 

Ja 

S7 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

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 färger i enlighet med motionens intentioner. 

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

Som grund för motionen anförs följande. Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, jämställdhet och alla människors lika värde är grundläggande 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

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 
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 t ex vissa lyktstolpar är färgade 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 tillfällig. 

Vidare föreslås, i det fall motionen bifalles, att en grupp förslagsvis sammansatt av 
representanter från Tekniska förvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 
Miljö- och stadsbyggnads förvaltningen ges uppdraget att identifiera de offentliga 
föremål vilka skall målas. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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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 regnbågsfärgat. 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 
plats då man måste stänga av med stängsel för att inte folk ska få farg på sig innan 
den torkat. De fasta bänkarna har vi bytt bräder 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 
stadsbyggnadsförvaltningen ur gestaltningssynpunkt. 

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. 

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

Magnus Akeborn M lämnar följande pro to kollsanteckning: 

Vänsterpartie t 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 Ö hman (MP) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Hanna Nilsson (SD) , Ro bin Gustavsson (KD), Stefan Larsson (M) och Agneta 
Olsson E nochsson (L) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Johan Peltonen (SD) och Sven Lundh (SD) yrkar bifall till motionen. 

Magnus Akeborn M, Stefan Larsson (M), Björn Widmark (FV) och Dolores 
Öhman (MP) yrkar avslag på motionen. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

45 ja-röster och 16 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lars Johnsson (M) 

Lena Wallentheim (S) 

Kenny Hansson (M) 

Björn Widmark (FV) 

Robin Gustavsson (KD) 

Joachim Fors (S) 

Mikael Koenen (L) 

Lena Nilsson (S) 

Kommunfullmäktige 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Hanna Nilsson (SD) Nej 

Ulf Berggren (SD) Nej 

Sven Lundh (SD) Nej 

Jerry Andersson (SD) Nej 

Johan Peltonen (SD) Nej 

Mats Andersson {SD) Nej 

Susanne Lottsfeldt {SD) Nej 

Lars Klees (SD) Nej 

Utdraget bestyrkes 
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Stefan Larsson (M) 

Magnus Åkeborn {V) 

Dolores Öhman {MP) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Irene Nilsson (S) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Christer Caesar (KD) 

Camilla Lindoff (S) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Marie Hult (L) 

Anita Peterson (V) 

Douglas Roth (M) 

Monica Ero (S) 

Ernst Herslow (FV) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Torsten Nilsson (M) 

Arberesha Sabani {MP) 

Connie Asterman (S) 

Lina Bengtsson (M) 

Ola Lindahl (S) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Arne J Persson (C) 

Margreth Segerstein (M) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Henrik Backlund {S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Jonas Andersson (S) 

Agne Nilsson (C) 

Andreas Novotny (M) 

Totalt 

Kommunfullmäktige 

Justering 

~tH 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

45 
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Jonny Dolkow (SD) 

Gunnel Bruhn {SD) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Karina Olsson (SD) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Lars Vidigsson (SD) 

Totalt 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna N ilsson, Patrik Jönsson 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 färger i enlighet med motionens intentioner. 

4) A tt offentliga föremål i kommunen målas med svenska flaggans färger 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 
våld mot kvinnor så är detta brott som just nu är i stort fokus. Sverige är ett 
fantastiskt land med grundläggande värderingar som våra förfäder 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 fii.rger. 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. 

Kommunfullmäktige 
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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 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 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. 

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. Anta] fasta är ca 350 i hela kommunen. 
Uppskattningsvis kostar ommålning till svenska flaggans farger 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 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

35 (52) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMNU\NTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

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 färg på sig innan den torkat. De fasta 
bänkarna har vi bytt bräder 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 färger 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 moåonen 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. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31, § 13, att bordlägga ä.rendet. 

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

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
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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 
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§ 29 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Reservationer 

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Ernst Herslow (FV) yrkar avslag på motionen. 

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

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (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 cykelinfrastrukturen 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. E n cykelkarta är en vanlig förekommande åtgärd 
som de flesta kommuner i landet tar fram. En cykelkarta möjliggör för invånare och 
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besökare att ta del av befintlig cykelinfrastruktur 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 tillfällen, 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 cykelinfrastrukturen, så finns det inte en cykelkarta tillgänglig i 
dagsläget, inte i pappersformat och inte heller på nätet. 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnärnnden 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 G IS-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. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31, § 14, att bordlägga ärendet. 

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

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 30 

Motion om industrimark Hässleholm Nord 
Dnr: KLF 2021/582 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

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

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

D olores Öhman (tvf P) 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. 

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 
närvarande med en förnyad sammanställning av den typ av frågor som efterfrågas i 
motionen. D etta inkluderar en ny uppskattning av kostnaden för genomförande av 
hela området och en tidplan för detsamma. Det betonas att projektet har varit 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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vilande under en lång tid och att alla uppskattningar som kan göras under 
rådandeförhållanden 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 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31, § 15, att bordlägga ärendet. 

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion om central bemanningsenhet för alla 
kommunala verksamheter 
Dnr: KLK 2019/542 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om en central bemanningsenhet för alla 
kommunala verksamheter. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) och Joachim Fors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Motion gällande "central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter" har 
inkommit från Sverigedemokraterna 2019-06-07, där de yrkar att en central 
bemanningsenhet inrättas för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden 
i startskedet. Därefter att de övriga kommunala verksamheternas bemanningsarbete 
efterhand överförs och integreras i bemanningsenheten. 

Motionen har varit på remiss för yttrande i omsorgs-, barn- och utbildnings- och 
tekniska nämnden och samtliga nämnder ställer sig positiva men anser att frågan 
behöver utredas vidare innan beslut i enlighet med yrkandet kan fattas. 
Personalavdelningen har även gjort en omvärldsbevakning i frågan. 

I en tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19, föreslår personalutskottet 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag på hur framtida optimerad bemanning ska 

Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

organiseras och att kommunledningsförvaltningen tillförs 400 tkr år 2021 för att 
genomföra uppdraget. 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet 2021-04-26 för ytterligare politisk 
beredning för att säkerställa intresset, behovet och värdet av en gemensam 
bemanningsenhet. Återremiss har skickat till tekniska nämnden, omsorgsnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden. 

D e tre nämnderna ser inget intresse, behov eller värde av en gemensam 
bemanningsenhet. Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att skapa 
en eller flera egna bemanningsfunktioner utifrån behov. Tekniska nämnden och 
barn- och utbildningsnämnden svarar att man inte ser behov en central 
bemanningsenhet eller en utredning av en sådan. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-02, § 7, kommunfullmäktige att avslå motionen 
om en central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner personalutskottets förslag 
bifallet. 

Sänt till: 
Personalavdelningen 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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§ 32 

Motion om askfat och ökad röjning/renhållning i 
centrala Hässleholm och övriga tätorter 
Dnr: KLF 2020/1070 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Monica Ero (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ernst Herslow (FV) yrkar avslag på motionen. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

57 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lars Johnsson (Ml 

Hanna Nilsson (SDl 

Lena Wallentheim (Sl 

Kenny Hansson (Ml 

Ulf Berggren (SDl 

Robin Gustavsson (KDl 

Joachim Fors (Sl 

Mikael Koenen (Ll 

Sven Lundh (SDl 

Lena Nilsson (Sl 

Stefan Larsson (M) 

Kommunfullmäktige 

Justering 

lhJE 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Björn Widmark (FVl Nej 

Ulrika Widmark Barnekow (FVl Nej 

Ernst Herslow (FVl Nej 

Allan Ljungqvist (FVl Nej 

Totalt 4 

Utdraget bestyrkes 
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Magnus Åkeborn (V) Ja 

Jerry Andersson (SO) Ja 

Dolores Öhman (MP) Ja 

Christer Welinder (S) Ja 

Lena Svensson (C) Ja 

Karin Axelsson (M) Ja 

Johan Peltonen (SO) Ja 

Irene Nilsson (S) Ja 

Christer Caesar (KO) Ja 

Mats Andersson (SO) Ja 

Camilla Lindoff (S) Ja 

Anders Edwall (C) Ja 

Erik Berg (M) Ja 

Marie Hult (L) Ja 

Susanne Lottsfeldt (SO) Ja 

Anita Peterson (V) Ja 

Douglas Roth (M) Ja 

Monica Ero (S) Ja 

Lars Klees (SD) Ja 

Gunnel Gustavsson (KO) Ja 

Andreas Dahlberg (S) Ja 

Ann-Kristine Johnsson (C) Ja 

Torsten Nilsson (M) Ja 

Jonny Dolkow (SO) Ja 

Arberesha Sabani (MP) Ja 

Connie Asterman (S) Ja 

Lina Bengtsson (M) Ja 

Ola Lindahl (S) Ja 

Gunnel Bruhn (SO) Ja 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja 

Arne J Persson (C) Ja 

Hanna Sjöstrand (SO) Ja 

Margreth Segerstein (M) Ja 

Maria Tennevi (KO) Ja 

Ingrid Nyman (S) Ja 

Karina Olsson (SO) Ja 

Henrik Backlund (S) Ja 

Sven-Inge Persson (S) Ja 

Kommunfullmäktige 

Justering 

kih 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Utdraget bestyrkes 
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Helena Malje (S) 

Jonas Andersson (S) 

Agne Nilsson (C) 

Andreas Novotny (M) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Lars Vidigsson (SD) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

57 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Monica Ero (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
följande. 

1) Att tekniska nämnden får i uppdrag att öka städningen/ ogräsröjningen i 
Hässleholm och alla andra tätorter. 

2) Att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan var strategiska "fimpa 
platser" bör finnas. 

3) Att tekniska nämnden får i uppdrag att sätta upp askfat på de strategiska "fimpa 
platserna". 

Som grund för sina yrkande anför motionären följande. Sedan det infördes 
rökförbud på allmänna platser har nedskräpningen ökat. Idag är det väldigt 
nedskräpat runt centrala delarna av Hässleholm och även i övriga tätorter i 
kommunen. Vi har ett ansvar för att se till att alla respekterar och hjälper till att hålla 
rent. Idag finns det många lösningar när det gäller askfat på de platser det är tillåtet 
att röka. Personligen gillar hon de askfat som monterats på belysningsstolpar i 
Kristianstad eller de "fimpa platser" som finns i Malmö, men faster ingen större vikt 
vid vilken sorts askfat det blir, bara det finns möjlighet att samla ihop fimparna. I 
övrigt när det gäller ordning och reda så finns det ett stort behov av att städa och 
röja i vår kommun. Man behöver inte mer än gå ut från stadshuset så ser man 
björkar som börjar slå rot bland kullerstenen. Det har varit insändare från 
medborgare i Sösdala som vittnar om hur ogräset får härja fritt på trottoarer. 
Sösdala är inte unikt i detta sammanhang utan alla tätorter samt centrala Hässleholm 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

behöver en uppfräschning. Vi behöver se till att vår kommun ser trevlig ut och att 
det är ordning och reda. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som i beslut den 28 oktober, § 100, 
föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Av i nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår följande. En motion 
angående askfat inne i Hässleholm, så kallade "fimpaplatser" har inkommit. 
Samtidigt finns en relativt ny lag om rökförbud på allmänna platser utomhus. 
Rökförbudet omfattar bland annat uteserveringar, entreer till rökfria lokaler såsom 
butiker och köpcentrum, lekplatser, idrottsanläggningar, perronger, busshållplatser 
och andra platser som allmänheten har tillträde till. Förvaltningen har utrett ärendet 
och har svårt att hitta en "fimpaplats" att hänvisa till i centrum som inte omfattas av 
rökförbudsplatserna och som rökare skulle söka sig till för att röka. Idag använder 
många rökare papperskorgarna till fimparna men många slänger tyvärr fimparna på 
marken. D å tekniska förvaltningens driftavdelning fick ett tillskott i årets budget 
2021 har man startat upp projektet "En renare kommun" i våras. Förvaltningen har 
i och med det projektet ökat på städningen i centrum men också i hela kommunen. 
Projektet har varit i gång sedan 1 maj 2021 och man plockar genomsnitt 2,5 m3 
skräp i veckan som annars hade legat kvar på marken. 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen har tydligen ökat städningen i kommunen genom 
ovannämnda projekt. Icke desto mindre framgår det av beslutad budget för 2022 att 
nämnden erhållit en förstärkning på 1 miljon kr för år 2022 till redan befintlig 
budget på 1 miljon kr för ovannämnda projekt "En renare kommun", ett projekt 
för bättre skötsel av grönområden, gator och torg i sam-verkan med arbetsmark
nadsåtgärder. Det bör därför finnas möjlighet att ytterligare öka städningen 
/ ogräsröjningen såsom motionären önskar. 

Bestämmelser om rökförbud finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. I 6 kap 2 § finns en uppräkning av platser där rökning är förbjuden. De 
flesta av dessa platser är olika typer av lokaler. Vad gäller platser utomhus, vilket är 
det som åsyftas i motionen, kan konstateras att följande platser omfattas av 
förbudet. 

a) Inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, 
b) lekplatser som allmänheten har tillträde till, 
c) vid entreer till sådana lokaler och andra utrymmen som omfattas av förbudet, 
d) perronger och hållplatser utomhus samt taxizoner och 
e) i restauranger och andra serveringsställen. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Detta innebär att det inte är förbjudet att röka på gator och torg och liknande 
platser där många rör sig och där rökning torde förekomma i icke ringa omfattning. 
Det borde därför inte vara svårt att hitta lämpliga "fimpaplatser" på exempelvis 
Första Avenyn eller Stortorget i Hässleholm. Att det finns ett behov finner stöd i 
ovannämnda tjänsteskrivelse, enligt vilken många slänger fimpar på marken. Mot 
denna bakgrund finner kommunledningsförvaltningen att även motionens andra 
och tredje punkter bör vinna bifall. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-02, § 23, kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska bifallas. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 33 

Motion om behovet av fler gräsplaner för fotboll i 
Hässleholms tätort 
Dnr: KLF 2021/302 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen på följande sätt: 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att utreda 
iordningsställande av tre nya gräsplaner för fotboll, inklusive lokalisering. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att när ovannämnda 
utredning avseende nya gräsplaner är gjord beräkna kostnaden för 
verkställandet och ge förslag på finansiering. 

Yrkande 

Arne Persson (C), Mikael Koenen (L), Johan Peltonen (SD), Connie Asterman (S), 
Magnus Åkeborn M och Arberesha Sabani (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Johan Hammarkvist (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han 
yrkar följande. 

Att kommunfullmäktige uppdrar åt berörd nämnd/berörda nämnder att ta fram 

förslag på lokalisering och finansieringskostnad för nya gräsplaner för främst 
träning men även med möjlighet till matcher i Hässleholms tätort. 

Till grund för sitt yrkande har motionären anfört följande. Det finns ett behov av 
fler gräsplaner för fotboll i Hässleholms tätort. I och med utbyggnationen på 
Grönängsskolan har den för fotbollsträning tillgängliga gräsplanen där försvunnit. 
Under sommaren kommer Matyasvallen vid viadukten under järnvägen vid Norra 
Kringelvägen att tas ur btuk eftersom området kommer nyttjas för 
dagvattenhantering. På kort tid har därmed Hässleholms tätort tappat två gräsplaner 
som främst nyttjats för barn- och ungdomsträning. Mest kännbar blir förlusten av 
Matyasvallen spontanfotboll. Detta i sin tur medför problem för föreningarna att få 
tillräckligt med träningstider på de kvarvarande planerna i tätorten. Redan idag 
nyttjas gräsplanerna och konstgräsplanerna på Österås hårt varför det finns ett 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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behov av nya planer för att ersätta de som försvunnit. Var i Hässleholm dessa nya 
gräsplaner förläggs är inte det avgörande utan det är att behovet av gräsplaner täcks 
som är det centrala. Det finns givetvis mycket som talar för att den bästa 
lokaliseringen av nya gräsplaner är vid Ö sterås där det finns en befintlig 
infrastruktur i form av bland annat omklädningsrum, personal och maskinpark men 
man bör inte låsa sig vid detta. 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, som vid sammanträde den 
30 september 2021, § 66, beslutat att godkänna förvaltningens svar på mo tionen 
och sända det till kommunledningsförvaltningen. 

Av ovannämnda förvaltningens svar framgår i huvudsak följande. Kultur- och 
fritidsförvaltningen kan konstatera att motionären har uppmärksammat ett 
bekymmer som förvaltningen bro ttats med under en tid. I förvaltningens beslutade 
lokalbehovsplan framförs samma behov men även ur ett längre perspektiv. A tt nu 
Matyasvallen försvinner med kort varsel aktualiserar behovet ännu mer. De stora 
fotbollsföreningar i Hässleholm har pekat på att den bästa lokaliseringen av nya 
gräsplaner är Österås där det finns en befintlig infrastruktur i form av bland annat 
omklädningsrum, personal och förråd. D et är naturligt att samla fotbollen oavsett 
föreningstillhörighet på Österås för att få samordningsvinster mellan sig. Det 
förenklar också förvaltningens arbete m ed planer när de är centrerade runt Österås 
och inte utspridda som tidigare. Förvaltningen föreslår att tidigare fastställt 
utvecklingsområde för fotboll i masterplanen för Österås (Masterplan, 2011-08-29), 
tas i anspråk. Inom området kan tre nya gräsplaner placeras som skulle kunna 
ersätta dels de två obrukbara planerna på Grönäng och Matyasvallen samt C-planen 
som föreslås bli plats för nytt badhus. Konsekvensen av förslaget blir att 
brukshundsklubben tvingas flyttas till annan plats. Förvaltningen har varit i kontakt 
med klubben som kan tänka sig en sådan lösning om kommunen aktivt hjälper till 
med flytten. I samband med uppförandet av nytt badhus kommer en uppdaterad 
masterplan för området att presenteras. Den illustrerar kort- och långsiktiga förslag 
till lösningar för alla idrotter på Österås och hur dessa bör prioriteras. Den 
inbegriper badhus, ridanläggning, område för tennis, bågskytte, utelek, parkering, 
flöden etc. Förvaltningen föreslår att tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
kostnader och finansieringsförslag för ovan nämnda åtgärder i enlighet med 
masterplan. 

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen delar bedömningen att det behöver iordningställas 
fler fotbollsplaner. Dock kan det finnas anledning att överväga andra lokaliseringar. 
än Österås. Vidare bör befintliga verksamheter på Österås, till exempel brukshunds-
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klubben, få vara kvar där. Dessa omständigheter ska beaktas i den utredning som 
motionen ska föranleda. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-02, § 24, kommunfullmäktige att bifalla 
motionen på följande sätt: 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att utreda 
iordningsställande av tre nya gräsplaner för fotboll, inklusive lokalisering. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att när ovannämnda 
utredning avseende nya gräsplaner är gjord beräkna kostnaden för 
verkställandet och ge förslag på finansiering. 

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

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
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