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Justerade paragrafer 

Sekreterare 

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 

Röda salongen, Hässleholm Kulturhus, 2022-05-23, kl. 15:30-21:20 
Ajournering kl. 18:05-18.35, 20:16-20.26 

Douglas Roth, Patrik Jönsson, Irene Nilsson, Lars Johnsson, Hanna 
Nilsson (§§ 55-66), Lena Wallentheim, Gustaf Karlström, Kenny 
Hansson (§§ 60-66), Ulf Berggren, Björn Widmark, Robin Gustavsson, 
Joachim Fors, Mikael Koenen, Sven Lundh (§§ 55-66), Lena Nilsson, 
Stefan Larsson, Magnus Akeborn,Jerry Andersson, Dolores Öhman (§§ 
60-66), Christer Welinder, Lena Svensson, Karin Axelsson,Johan 
Peltonen, Ulrika Widmark Barnekow, Christer Caesar, Kristina Lind, 
Mats Andersson, Camilla Lindoff, Anders E dwall, Erik Berg, Marie Hult, 
Benny Petersson, Susanne Lottsfeldt, Anita Peterson, Monica Ero, Lars 
Klees (§§ 55-66), Ernst Herslow, Gunnel Gustavsson, Andreas Dahlberg, 
Ann-Kristine Johnsson, Torsten Nilsson,Jonny Dolkov, Arberesha 
Sabani, Connie Asterman, Maria Jönsson (§§ 55-66), Lina Bengtsson, 
Gunnel Bruhn, Agneta Olsson Enochsson, Hanna Sjöstrand (§§ 60-66), 
Margreth Segerstein (§§ 60-66), Maria Tennevi, Ingrid Nyman, Karina 
Olsson. 

Sven-Inge Persson, Helena Malje,Jonas Andersson, Marianne Nilsson, 
Lars Olsson, Mikael Björklund, Hans-Göran Hansson (§§ 54-59), Joakim 
Karlsson (§§ 54-59), Karin Nilsson (§§ 54-59), Sverre Albinsson, Ken 
Breisch (§ 54), Paul Thurn, Lars Vidigsson. 

Meta Jarl, Anders Wallentheim, Leif Nilsson, Agne Nilsson, Eva Persson, 
Stefan Svensson, Tobias Vemmenby, Marianne Littke, Agnetha Karlsson, 
Axel Heinonen, Pierre Bäckman, Katarina Olsson. 
Kanslichef Marina Nillund, kommunsekreterare Louise Davidsson och 
nämndsekreterare Isabelle Lood. 

Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Gustaf Karlström och Ulf Berggren 

Sammanträdesrum Kronhjorten, Stadshuset, klockan 14:30 måndagen 
den 30 maj. 

§§ 54-66 

Louise Davidsson 
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Underskrifter: 

Kommunfullmäktige 

Justering 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

J/lbw/(tAÄ_ 
Patrik Jönsson (SD) Irene Nilsson (S) 

Utdraget bestyrkes 
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Anslag / bevis 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2022-05-23 

2022-05-30 

2022-06-21 

Kommunlednings förvaltningen 

~~···························· 
Isabelle Lood 
2022-

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Information till fullmäktige om de helägda bolagens verksamheter § 54 
utifrån ägardirektiv och framtidsplaner 

Val av huvudmän Snapphanebygdens Sparbank § 55 

Anmälningsärenden § 56 

Inlämnade motioner § 57 

Ny styrmodell i Hässleholms kommun § 58 

Komplettering till bestämmelser om ekonomisk ersättning till § 59 
förtroendevalda 

Digital strategi § 60 

Revidering av omsorgsnämndens reglemente § 61 

Revidering av taxor för felparkeringsavgifter § 62 

Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för brandskydd i kommunens § 63 
samtliga särskilda boenden 

Motion om våldsförebyggande insatser § 64 

Motion om omgående ta fram ett miljöprogram § 65 

Motion om policy för erbjudande av modersmålsundervisning § 66 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 54 

Information till fullmäktige om de helägda bolagens 
verksamheter utifrån ägardirektiv och framtidsplaner 
KLF 2022/341 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 26 augusti 2019, § 211, ska de helägda 
kommunala bolagen en gång per år och bolag informera kommunfullmäktiges 
ledamöter, ersättare och åhörare om sina verksamheter utifrån ägardirektiv och 
framtidsplaner. Informationen ska lämnas på ordinarie sammanträde med 
fullmäktige. 

För år 2022 lämnas informationen den 23 maj. Följande hålltider planeras för 
presentationerna. 

15.30 - 15.50 Presentation Hässlehem AB 

15.50 - 16.10 Presentation Hässleholms Industribyggnads AB 

16.10 - 16.35 Presentation Hässleholm Miljö AB 

16.35 - 16.55 Presentation Hässleholms Fibernät holding AB. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 55 

Val av huvudmän Snapphanebygdens Sparbank 
Dnr: KLF 2022/274 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Joakim J ohnsson (M) till huvudman i 
Snapphanebyggdens Sparbank. 

Beskrivning av ärendet 

Snapphanebygdens Sparbank har inkommit med en anmodan om att Hässleholms 
kommun utser en ny huvudman för att ersätta KennetJacobsson (M) som fyller 70 
år 2022 och därför är skyldig att avgå. Sparbanken framför att de gärna ser att han 
ersätts av någon som bor i Vittsjö. Valet avser perioden till och med årsstämman 
2023. Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2022, § 46, att bordlägga valet. 

Moderaterna nominerar Joakim J ohnsson (M), Vittsjö. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 46, att bordlägga valet. 

Sänt till: 
Troman 
Snapphanebygdens Sparbank 
Joakim J ohnsson 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 56 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2022/ 306-1 
Länsstyrelsens protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet. Länsstyrelsen anser att det generellt är god ordning i 
akterna, de är överskådliga och välskötta. Länsstyrelsen riktar dock kritik i tre 
ärenden och lämnar påpekanden i två. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 57 

Inlämnade motioner 

Beslut 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Kommunfullmäktige lämnar nedanstående motioner till 
kommunledningsförvaltningen för handläggning: 

KLF 2022/323-1 
Hanna Nilsson (SD) har lämnat in en motion om att utreda en utökning av antalet 
platser på Montessori. 

KLF 2022/365-1 
Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP) har lämnat in en motion om 
bilfritt centrum i Hässleholm. 

KLF 2022/368-1 
Ernst Herslow (FV) har lämnat in en motion att upphäva beslut kf § 15 7, 2017-06-
12. 

KLF 2022/372-1 
Gustaf Karlström (C), Anders Edwall (C) och Lena Svensson (C) har lämnat in en 
motion om att öka andelen svenska och nätproducerade livsmedel genom krav på 
gårds besök. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) återtar motionen om att sluta blanda in sojafårs i 
omsorgstagarnas mat (KLF 2022/322). 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om motionerna, förutom KLF 2022/322, kan 
överlämnas till kommunledningsförvaltningen för handläggning. Motionen om att 
sluta blanda in sojafars i omsorgstagarnas mat, KLF 2022/322, avskrivs. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyr1<es 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAlvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

§ 58 

Ny styrmodell i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2022/129 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny styrmodell för Hässleholms 
kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att implementeringen av ny styrmodell i 
organisationen genomförs under 2022 och 2023 i enlighet med föreslagen 
plan. 

3. Kommunfullmäktige beslutar avsätta 200 000 kronor till 
kommunledningsförvaltningens driftbudget för informationsmaterial och 
kortfilm om nya styrmodellen och att detta finansieras från 
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader 2022. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande målstyrningsmodell för 
Hässleholms kommun antagen av kommunfullmäktige den 28 mars 2011, 
§ 24 upphör att gälla när föreliggande förslag träder i kraft. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande årshjul för planering och 
uppföljning antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25, § 21 upphör att 
gälla när föreliggande förslag träder i kraft. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens beslut från 2018-05-02, 
§ 116 att kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschef och 
ekonomichef ska genomföra dialogmöten två gånger om året med 
nämndernas arbets- eller beredningsutskott och deras förvaltningschef 
upphävs till förmån för nuläges-och resultatdialoger inom ramen för den 
nya styrmodellen. 

7. Citatrutorna i styrmodellen tas bort. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Hanna Nilsson (SD), Lars Johnsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L) och Lena 
Wallentheim (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

57 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Patrik Jönsson (SD) Ja Björn Widmark (FV) Nej 

Lars Johnsson (M) Ja Ulrika Widmark Barnekow (FV) Nej 

Hanna Nilsson (SD) Ja Ernst Herslow (FV) Nej 

Lena Wallentheim (S) Ja Mikael Björklund (FV) Nej 

Gustaf Karlström (C) Ja Totalt 4 

Ulf Berggren (SD) Ja 

Robin Gustavsson (KD) Ja 

Joachim Fors (S) Ja 

Mikael Koenen (L) Ja 

Sven Lundh (SD) Ja 

Lena Nilsson (S) Ja 

Stefan Larsson (M) Ja 

Magnus Åkeborn (V) Ja 

Jerry Andersson (SD) Ja 

Christer Welinder (S) Ja 

Lena Svensson (C) Ja 

Karin Axelsson (M) Ja 

Johan Peltonen (SD) Ja 

Irene Nilsson (S) Ja 

Christ er Caesar (KD) Ja 

Kristina Lind (M) Ja 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Kommunfullmäktige 

Mats Andersson (SD) 

Camilla Lindoff {S) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg {M) 

Marie Hult (L) 

Benny Petersson (S) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Anita Peterson (V) 

Douglas Roth (M) 

Monica Ero (S) 

Lars Klees (SD) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Maria Jönsson (SD) 

Lina Bengtsson (M) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Karina Olsson {SD) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje {S) 

Jonas Andersson {S) 

Marianne Nilsson (S) 

Lars Olsson (C) 

Hans-Göran Hansson (MP) 

Joakim Karlsson (M) 

Karin Nilsson (M) 

Sverre Albinsson (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Lars Vidigsson (SD) 

Totalt 

Kommunfullmäktige 

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 

57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Utdraget bestyri<es 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

2011 fattade kommunfullmäktige beslut om en målstyrningsmodell för Hässleholms 
kommun. Modellen kompletterades senare med ett årshjul för planering och 
uppföljning. I organisationen har modellen upplevts som svårtillgänglig och att det 
saknas en röd tråd från kommunfullmäktiges övergripande mål och inriktningsmål 
till nämndernas mål och utvecklingsarbete. I kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsplan 2020 fanns därför ett uppdrag att genomföra en översyn av 
nuvarande styrmodell och föreslå förändringar som skapar förutsättningar för ett 
mer förtroendefullt, systematiskt och effektivt samarbete mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner byggt på dialog, kompetens och professionalitet i 
tjänsteorganisationen. 

E n projektgrupp bestående av representanter från förvaltningarna har arbetat med 
att ta fram ett förslag till en ny styrmodell. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-28, § 71, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny styrmodell för Hässleholms 
kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att implementeringen av ny styrmodell i 
organisationen genomförs under 2022 och 2023 i enlighet med föreslagen 
plan. 

3. Kommunfullmäktige beslutar avsätta 200 000 kronor till 
kommunledningsförvaltningens driftbudget för informationsmaterial och 
kortfilm om nya styrmodellen och att detta finansieras från 
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader 2022. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande målstyrningsmodell för 
Hässleholms kommun antagen av kommunfullmäktige den 28 mars 2011, 
§ 24 upphör att gälla när föreliggande förslag träder i kraft. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande årshjul för planering och 
uppföljning antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25, § 21 upphör att 
gälla när föreliggande förslag träder i kraft. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens beslut från 2018-05-02, 
§ 116 att kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschef och 
ekonomichef ska genomföra dialogmöten två gånger om året med 
nämndernas arbets- eller beredningsutskott och deras förvaltningschef 
upphävs till förmån för nuläges-och resultatdialoger inom ramen för den 
nya styrmodellen. 

7. Citatrutorna i styrmodellen tas bort. 

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

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

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

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

Sänt till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
HIBAB 
Hässleholm Miljö 
Hässlehem 
Hässleholms Fiber 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 59 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att punkterna 2.6.1 g) 1 och g) 2 stryks helt ur 
nuvarande regler om bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda. 

Reservationer 

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

Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Kristdemokraterna avstår från att delta i beslutet i den del det inte avser deras 
yrkande. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD), Björn Widmark (FV), Patrik Jönsson (SD) och Ulf Berggren 
(SD) yrkar att punkterna 2.6.1 g) 1 och g) 2 stryks helt ur nuvarande regler om 
bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda. 

Robin Gustavsson (KD), Lars J ohnsson (M) och Agneta Olsson Enochsson (L) 
yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.05 och 18.35. 

Omröstning 

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

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Votering begärs. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och motförslag ska utses. Ordförande 
ställer Hanna Nilssons förslag mot personalutskottets förslag och finner Hanna 
Nilssons förslag utsett till motförslag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill utse Hanna N ilssons 
förslag till motförslag röstar ja. Den som vill utse personalutskottets förslag till 
motförslag röstar nej." 

21 ja-röster och 20 nej-röster lämnas. 20 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) Ja Lars Johnsson (M) 

Hanna Nilsson (SO) Ja Gustaf Karlström (C) 

Ulf Berggren (SD) Ja Robin Gustavsson (KO) 

Björn Widmark (FV) Ja Mikael Koenen (L) 

Sven Lundh (SD) Ja Stefan Larsson (M) 

Jerry Andersson (SO) Ja Karin Axelsson (M) 

Johan Peltonen (SO) Ja Christer Caesar (KO) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Ja Kristina Lind (M) 

Mats Andersson (SO) Ja Anders Edwall (C) 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja Erik Berg (M) 

Lars Klees (SO) Ja Marie Hult (L) 

Ernst Herslow (FV) Ja Douglas Roth (M) 

Jonny Dolkov (SD) Ja Gunnel Gustavsson (KO) 

Maria Jönsson (SO) Ja Ann-Kristine Johnsson (C) 

Gunnel Bruhn (SO) Ja Torsten Nilsson (M) 

Karina Olsson (SO) Ja Lina Bengtsson (M) 

Lars Olsson (C) Ja Agneta Olsson Enochsson (L) 

Mikael Björklund (FV) Ja Maria Tennevi (KO) 

Sverre Albinsson (SD) Ja Joakim Karlsson (M) 

Paul Thurn (SO) Ja Karin Nilsson (M) 

Lars Vidigsson (SO) Ja Totalt 

Totalt 21 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lena Wallentheim (S) 

Joachim Fors (S) 

Lena Nilsson {S) 

Magnus Åkeborn (V) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Irene Nilsson (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Benny Petersson (S) 

Anita Peterson (V) 

Monica Ero (S) 

Andreas Dahlberg (S) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Ingrid Nyman (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Jonas Andersson (S) 

Marianne Nilsson (S) 

Hans-Göran Hansson (MP) 

Totalt 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Kommunfullmäktige har därmed utsett Hanna Nilssons förslag till motförslag. 

I huvudpropositionen uppställes följande voteringspropositi.on. "Den som vill 
bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Hanna Nilssons 
förslag röstar nej." 

24 ja-röster och 30 nej-röster lämnas. 7 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lena Wallentheim (S) Ja 

Gustaf Karlström (C) Ja 

Joachim Fors (S) Ja 

Lena Nilsson (S) Ja 

Magnus Åkeborn (V) Ja 

Christer Welinder {S) Ja 

Kommunfullmäktige 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Lars Johnsson (M) 

Hanna Nilsson (SD) 

Ulf Berggren (SD) 

Björn Widmark (FV) 

Sven Lundh (SD) 

Justering Utdraget bestyrkes 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Lena Svensson (C) 

Irene Nilsson (S) 

Camilla Lindoff {S) 

Anders Edwall (C) 

Benny Petersson {S) 

Anita Peterson (V) 

Monica Ero (S) 

Andreas Dahlberg (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Ingrid Nyman (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Jonas Andersson (S) 

Marianne Nilsson (S) 

Lars Olsson {C) 

Hans-Göran Hansson (MP) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Robin Gustavsson (KD) 

Mikael Koenen (L) 

Christer Caesar (KO) 

Marie Hult (L) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Maria Tennevi (KD) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

24 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Stefan Larsson (M) 

Jerry Andersson (SD) 

Karin Axelsson (M) 

Johan Peltonen (SD) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Kristina Lind (M) 

Mats Andersson (SD) 

Erik Berg (M) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Douglas Roth (M) 

Lars Klees (SD) 

Ernst Herslow (FV) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Maria Jönsson (SD) 

Lina Bengtsson (M) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Karina Olsson {SD) 

Mikael Björklund (FV) 

Joakim Karlsson (M) 

Karin Nilsson (M) 

Sverre Albinsson (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Lars Vidigsson {SD) 

Totalt 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Hanna Nilssons förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-13 yrkade Joachim Fors (S) att 
arvodesbestämmelsema punkt 2.6.1 g2 stryks och ersätts med följande text: 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

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

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13 § 256 punkten 2 att frågan om punkt 
2.6.1 g i bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda återremitteras 
till kommunstyrelsen för politisk beredning. 

Ordföranden Robin Gustavsson (KD) har inkommit med ett ordförandeförslag 
med lydelse enligt förslag till beslut. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-28, § 69, kommunfullmäktige följande beslut: 

Punkt 2.6.1 g) 2 stryks från Bestämmelser om ekonomisk ersättning till fortroendeva/da och 
ersätts med följande text: 

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

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson 
Enochsson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Sverigedemokraternas ledamöter och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot 
beslutet och lämnar en skriftlig motivering undertecknad Hanna Nilsson (SD) och 
Björn Widmark (FV) med följande lydelse: 

"Sverigedemokraterna och Folkets Väl har hela tiden varit emot att politiker ska få 
arvode och ersättningar när de sitter i det interna arbetet med sin egen budget. 

Politiker har redan arvoden så det räcker och behöver man göra extra arbete utöver 
detta så får man göra det på sin fritid. 

Att vara politiker innebär för oss att man jobbar en hel del ideellt, och detta är ett 
sådant uppdrag som skattemedel ej bör gå till. 

Sverigedemokraterna och Folkets Väl yrkade på grund av detta att: 

Punkterna 2.6.1 g)l och g)2 stryks helt ur nuvarande regler om 
bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet." 

U lf Berggren (SD) yrkar att punkterna 2.6.1 g) 1 och g) 2 stryks helt ur nuvarande 
regler om bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till Ulf Berggrens yrkande. 

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

Joachim Fors (S) yrkar att befintlig punkt 2.6.1 g) 2 stryks och ersätts med följande 
text: Budgetberedning: Förtroendevald som är inbjuden/kallad till budgetberedning 
av respektive partis gruppledare är berättigad till förrättningsersättning, förlorad 
arbetsinkomst och resekostnadsersättning. Ersättningen omfattar högst två 
personer från varje parti och vid maximalt åtta tillfallen. 

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

Votering begärs. 

Personalutskottets förslag är huvudförslag och motförslag ska utses. Ordförande 
ställer Ulf Berggrens förslag mot Joachim Fors förslag och finner Joachim Fors 
förslag utsett till motförslag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill utse Ulf Berggrens förslag 
till motförslag röstar ja. Den som vill utse Joachim Fors förslag till motförslag 
röstar nej." 

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

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin G ustavsson (KO) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SO) X 

Ulf Berggren (SO) X 

Sven Lundh (SO) X 

Björn Widmark (r\') X 

Lena Wallentheim (S) X 

J oachim f'ors (S) X 

I renc Nilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~b:tµ 
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Kommunfullmäktige 

Lena Svensson (Q 

Lars Johnsson (M) 

4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

5 4 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att utse Joachim Fors förslag till motförslag. 

I huvudpropositionen uppställes följande voteringsproposition. "Den som vill 
bifalla personalutskottets förslag röstar ja. Den som vill bifalla Joachim Fors förslag 
röstar nej." 

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

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin G ustavsson (KD) X 

Agneta O lsson Enochsson (L) X 

I lanna N ilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

I rcne Nilsson (~1 X 

Camilla Lindoff (S) X 

Lena Svensson (Q X 

Lars Johnsson (M) X 

4 5 4 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla Joachim Fors förslag till beslut. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Personalavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 60 

Digital strategi 
Dnr: KLF 2021/639 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Kommunfullmäktige antar "Digital strategi" som digital strategi för Hässleholms 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Digitaliseringen förändrar världen så som vi känner den. Smart teknik och 
innovationer är på väg att förändra människors behov och beteende i grunden. Den 
digitala tekniken kommer även att förändra hur samhällsservice utförs. "Digital 
strategi" handlar om strategisk verksamhetsutveckling som stöds av digitalisering. 
När vi tar till oss digitaliseringens möjligheter bidrar vi till att bygga en modem och 
attraktiv kommun. Med digitaliseringens möjligheter skapar vi goda förutsättningar 
för en effektivare, smartare och öppnare förvaltning, som stödjer innovationer och 
delaktighet. Tid frigörs i verksamheterna och medborgaren får bästa möjliga stöd. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-28, § 70, kommunfullmäktige att anta "Digital 
strategi" som digital strategi för Hässleholms kommun. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
IT-avdelningen 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 61 

Revidering av omsorgsnämndens reglemente 
Dnr: KLF 2021/921 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderat reglemente för omsorgsnämnden, 
vilket därmed ersätter tidigare gällande reglemente. 

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsnämnden har genom beslut den 14 december 2021, § 75, föreslagit 
kommunfullmäktige att revidera omsorgsnämndens reglemente under § 4 enligt 
följande: 

1. måltidsavgifter vid nämndens enheter m.m. tas bort under rubriken 
delegering från kommunfullmäktige. 

Som motivering anges följande. "Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 § 69 
att en samordnad måltidsorganisation inrättas inom tekniska nämndens 
ansvarsområde från 1 januari 2022, enligt beskrivning i genomförd utredning. 
Omsorgsnämndens reglemente ska därför revideras. Kommunfullmäktiges 
delegering till omsorgsnämnden ändras till att inte omfatta måltidsavgifter vid 
nämndens enheter m.m." 

Utöver den av omsorgsnämnden begärda förändringen föreligger ett allmänt behov 
av översyn av omsorgsnämndens reglemente som är gammalt och inte helt anpassat 
till dagens lagstiftning. Utgångspunkten är Sveriges Kommuner och Regioners 
förslag till reglemente för styrelse och nämnder. Tidigare har kommunstyrelsens och 
övriga nämnders reglementen genomgått liknande omarbetningar. 

I princip är det endast en fråga om att lägga till paragrafer för att få ett tydligare 
regelverk vad gäller formalia, i synnerhet rörande arbetsformer. Härtill har 
nämndens arbetsmiljöansvar tydliggjorts, ansvar för personuppgifter anpassats till 
dagens lagstiftning och ordförandes roll och ansvar reglerats. 

Förslaget har skickats på remiss till omsorgsnämnden som den 1 mars 2022, § 16, 
beslutade att anta förslaget till reglemente. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-28, § 7 5, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderat reglemente för omsorgsnämnden, 
vilket därmed ersätter tidigare gällande reglemente. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ ~ r il 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Revidering av taxor för felparkeringsavgifter 
Dnr: KLF 2021/456 

Beslut 

Kommunfullmäktige reviderar taxan för felparkeringsavgifter på så sätt att § 2 får 
följande ändrade lydelse: 

"Felparkeringsavgift utgör 1 300 kronor för otillåten parkering inom 
parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade." 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021, § 224, att anta ett förslag till 
reviderad taxa för felparkeringsavgifter. Under ärendets behandling i tekniska 
nämnden ändrades förvaltningens förslag om att felparkeringsavgiften för otillåten 
parkering på parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade skulle vara 1 300 kronor 
till att istället uppgå till 1 500 kronor. Dessvärre uppmärksammades inte att enligt 
§ 2 a i förordningen (197 6: 1128) om felparkeringsavgift får en felparkeringsavgift 
uppgå till högst 1 300 kronor. 

Kommunfullmäktige behöver därför revidera sitt tidigare beslut och istället fastställa 
felparkeringsavgiften till högst 1 300 kronor. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-28, § 77, kommunfullmäktige att revidera taxan 
för felparkeringsavgifter på så sätt att § 2 får följande ändrade lydelse: 

"Felparkeringsavgift utgör 1 300 kronor för otillåten parkering inom 
parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade." 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Tekniska nämnden 
Transportstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för 
brandskydd i kommunens samtliga särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1349 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att omsorgsnämnden medges kompensationen för 
förväntad hyresökning, 1 076 196 kronor, för åren 2024 och framåt. Beloppet 
arbetas in i budgeten på finansförvaltningen i Strategisk plan 2023-2025 med Budget 
2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 100, följande. 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls. 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 
3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022- 01-31. 

Hässlehem AB inkom därefter med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022, § 16, följande. 
1. Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem AB om 
vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 
- Med formuleringen "som framgår nedan" avses det uppdrag som finns beskrivet 
ovan i denna skrivelse. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Vidare anfördes följande under rubriken Beskrivning av ärendet. 

Den redovisning som lämnats i ärendet av Hässlehem AB föreslås läggas till 
handlingarna. 

Ovannämnda åtgärder avseende brandskydd har ännu inte kommit till stånd. 
Ko mmunstyrelsen konstaterar att tekniska nämnden och omsorgsnämnden inte har 
gjort det som kommunfullmäktige beslutade om den 26 april 2021. D e ska därför 
ges i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans 
med H ässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de 
erhållit av kommunfullmäktige. 

Härefter inkom från tekniska nämnden inkommit ett protokollsutdrag av vilket 
framgick att nämnden beslutat att teckna att teckna 15-åriga tilläggsavtal för brand
skyddsåtgärder i äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. 

Den 2 mars 2022, § 31 beslutade kommunstyrelsen följande: 

1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna. 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de 
har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och 
som framgår nedan. 

Under rubriken Beskrivning av ärendet anfördes bland annat följande. Det kan 
konstateras att någon sådan redovisning som efterfrågas i ovannämnda 
kommunstyrelsens beslut (från den 2 februari 2022) inte har inkommit till 
kommunstyrelsen. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska därför tillsammans 
med Hässlehem AB anmodas att på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 
2022 redovisa hur de har för avsikt att fullfölja ovannämnda uppdrag. Ärendet 
återremitterades. 

Härefter har inkommit beslut av den 20 april 2022, § 33, från omsorgsnämnden av 
vilket framgår följande. 

Omsorgsnämnden beslutar följande: 

Nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda 
boenden inom Hässleholms kommun: 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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1.Brandspjäll eller brandfläkt installeras 

2.Free swing dörrstängare monteras 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

3.Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år upprättas, 
gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet 

4.Prioriteringsordning för åtgärder sker utifrån räddnings tjänstens bedömning enligt 
nedan: 

Prioritet 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

Verksamhet 
Nybo 
Högalid 
Skansen 
Solgården 
Hemgården 
Björkhaga 
Ehrenborg 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen godkänner 2022-04-28, § 78, omsorgsnämndens och tekniska 
nämnden inkomna redovisningar och förslag på åtgärder. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige besluta att omsorgsnämnden 
medges kompensationen för förväntad hyresökning, 1 076 196 kr, för åren 2024 
och framåt. Beloppet arbetas in i budgeten på finansförvaltningen i Strategisk plan 
2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Sänt till: 
Omsorgs nämnden 
Tekniska nämnden 
Hässlehem AB 

Kommunfullmäktige 

J,sleriog~ ~ r N 
Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Motion om våldsförebyggande insatser 
Dnr: KLF 2021/863 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Motionen bifalls vad avser punkterna 1, 2 och 4 på sådant sätt att: 

1. Aktiviteter för att bemöta anställda som utsätts för våld i nära relationer 
tillförs Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021-2025, i 
samband med planens uppföljning och revidering 2023. 

2. Personalavdelningen kompletterar aktuella guider för 
rehabiliteringssamtal med frågor om våld i nära relation. 

3. Personalavdelningen synliggör och kompletterar internt det stödmaterial 
till chefer som SKR tagit fram. Detta med syfte att öka medvetenheten 
om våld i nära relation bland kommunens medarbetare. 

Motionen avslås vad avser punkt 3. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Anders Edwall (C), Robin Gustavsson (KD), Sven Lundh (SD), Magnus Akeborn 
01), Agneta Olsson Enochsson (L), Lena Nilsson (S), Arberesha Sabani (MP) och 
Anita Petersson M yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

Omröstning 

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

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

29 (42) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Beskrivning av ärendet 

Lena Svensson och Anders Edwall, Centerpartiet Hässleholm har väckt en motion i 
kommunfullmäktige, där de på anförda skäl föreslår att Hässleholms kommun, i 
egenskap av arbetsgivare, ska arbeta med våldsförebyggande insatser. 

Motionärerna vill: 

• att Hässleholms kommun utformar en handlingsplan för att bemöta 
anställda som utsätts för våld i nära relationer. 

• att införa frågor om våld som rutinfrågor vid långtidssjukskrivning eller 
frekventa sjukskrivningar, mer än sex sjukskrivningar på ett år. 

• att införa rutinfrågor om våld i medarbetarsamtal. 

• att utbilda all personal om våld i nära relation. 

Enligt Brottsförebyggande rådet har andelen anmälda misshandelsbrott i nära 
relation (2020) ökat, såväl i Hässleholm som i Skåne och nationellt. Det behöver 
inte betyda att brottsligheten i sig har ökat ytterligare, utan det kan bero på att den 
utsattes benägenhet att anmäla förövaren har ökat. Oavsett, finns det all anledning 
att utöka insatserna för att jobba mot en nolltolerans i frågan. Problematiken är 
kostsam för samhället och skapar ett enormt lidande för den enskilde. 

Hässleholms kommun är den i särklass största arbetsgivaren i kommunen och har 
med statistisk säkerhet medarbetare som lever med våld och hot i sin nära relation. 
Både i statistik och forskning framgår det att våldet i huvudsak drabbar kvinnor i 
alla samhällsgrupper oavsett klass, ålder, sexualitet, etnicitet och funktionsförmåga. 

Att denna typ av våld kan få betydande konsekvenser för arbetsförmågan är ett 
faktum. Som arbetsgivare har kommunen möjlighet att agera genom att öka 
kunskapsnivån och medvetenheten om problematiken både bland chefer och övriga 
medarbetare. Att öka medvetenheten och kompetensen i frågan förväntas bidra till 
att medarbetare som är utsatta eller riskerar utsättas för våld i nära relation kan 
upptäckas. 

Chefer kan vara ett stort stöd för den som är eller har varit våldsutsatt. Chefer kan 
bidra till att skapa en trygg situation på arbetsplatsen och stödja medarbetare att få 
rätt stöd och hjälp. 

Det finns ingen reglerad skyldighet för arbetsgivare att aktivt ta reda på om 
medarbetare är utsatta för våld i nära relation. Men arbetsgivare som får kännedom 
om att en medarbetare är utsatt, bör prata med medarbetaren om hur hen mår, hur 
det fungerar på arbetet och vilket stöd hen behöver. Det samtalet kan sedan ge 
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anledning att agera utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, och i förlängningen att utreda 
behov av arbetsanpassning. Att uppmärksamma våld i nära relation handlar om att 
ha ett personalpolitiskt perspektiv där omtanke om medarbetaren är i fokus. 

Att utsättas för våld av en närstående kan få stora konsekvenser för en 
medarbetares arbetsförmåga, hälsa och hela livssituation. För våldsutsatta kvinnor 
ökar sjukfrånvaron, enligt Sveriges kommuner och regioner, med 20 procent. 
Sveriges kommuner och regioner har tagit fram ett stödmaterial för hur arbetsgivare 
kan stödja utsatta medarbetare att få rätt hjälp. 

Möjliga våldsförebyggande insatser inom Hässleholms kommun 

Utifrån motionens förslag har personalavdelningen gått igenom nuvarande 
dokument och rutiner som berör ämnet. 

1. Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021-2025, innehåller lokala 
målsättningar och aktiviteter med koppling till de sex nationella delpolitiska 
jämställdhetsmålen. Aktiviteterna är utformade för att gå i riktning mot de lokala 
målsättningarna, vilket i sin tur också förväntas bidra till en positiv utveckling såväl 
regionalt som nationellt. Sjätte målet "Mäns våld mot kvinnor ska upphöra" tar 
bland annat upp ämnet våld i nära relationer. I samband med planens uppföljning 
och revidering 2023 är det möjligt att komplettera denna handlingsplan med 
aktiviteter kopplat till hur Hässleholms kommun i egenskap av arbetsgivare arbetar 
med att förebygga och bemöta anställda som utsätts för våld i nära relationer. 

2. I Hässleholms kommuns digitala stödsystem för rehabilitering finns guider med 
frågeställningar för utredning av upprepad korttidsfrånvaro och plan för återgång i 
arbete vid längre sammanhängande sjukfrånvaro. Dessa guider finns som stöd till 
cheferna vid rehabiliteringssamtal med medarbetare. Frågor om rådande familje
situation och behov av stödinsatser finns redan, och det finns möjlighet att lägga till 
fler frågor. I de samtal där det bedöms relevant kan då chefen även använda sig av 
frågeställningar om våld i nära relation. 

3. Medarbetarsamtalet har under årens lopp ändrat karaktär och har idag fokus på 
medarbetarens uppdrag, mål och utveckling. Detta kopplas sedan i lönesamtalet till 
prestation och lön. Medarbetares trivsel, arbetsmiljö och mående följs upp löpande 
genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetarsamtalet är därför inte rätt 
forum för rutinfrågor om våld i nära relation. 

4. Personalavdelningen ser positivt på att internt synliggöra och marknadsföra det 
stödmaterial som SKR tagit fram till arbetsgivare på temat våld i nära relation. 
Materialet kan då användas av kommunens chefer, exempelvis i samband med 
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arbetsplatsträffar. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om frågan bland 
chefer och medarbetare. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-28, § 67, kommunfullmäktige följande beslut: 

Motionen bifalls vad avser punkterna 1, 2 och 4 på sådant sätt att: 

1. Aktiviteter för att bemöta anställda som utsätts för våld i nära relationer 
tillförs Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021-2025, i 
samband med planens uppföljning och revidering 2023. 

2. Personalavdelningen kompletterar aktuella guider för 
rehabiliteringssamtal med frågor om våld i nära relation. 

3. Personalavdelningen synliggör och kompletterar internt det stödmaterial 
till chefer som SKR tagit fram. Detta med syfte att öka medvetenheten 
om våld i nära relation bland kommunens medarbetare. 

Motionen avslås vad avser punkt 3. 

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

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

Robin Gustavsson (Till), Lena Wallentheim (S), Agneta Olsson Enochsson (L) och 
Karin Axelsson (M) yrkar bifall till personalutskottets förslag. 

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

Sänt till: 
Personalavdelningen 
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Motion om omgående ta fram ett miljöprogram 
Dnr: KLF 2021/583 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag hanteras i budgetberedningen 
inför 2023. 

Reservationer 

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

Yrkande 

Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till Lena Wallentheims yrkande i 
kommunstyrelsen, nämligen att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Motionen bifalles på så sätt att kommunfullmäktige beslutar att ge miljö
och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett miljöprogram för 
Hässleholms kommun. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden uppdras att inkomma med ett 
driftbudgetäskande till kommunstyrelsen under augusti 2022 för 
framtagande av miljöprogram och övriga nödvändiga styrdokument sin 
främjar kommunens utveckling. 

Hanna Nilsson (SD), Lars J ohnsson (M) och Anders Edwall (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Lena Wallentheim (S), Magnus Akeborn (V), Camilla Lindoff (S) instämmer i 
Dolores Öhmans yrkande. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 
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Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och motförslag ska utses. Ordförande 
ställer Lena Wallentheims förslag mot Björn Widmarks och finner Lena 
Wallentheims förslag utsett till motförslag. 

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

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

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Lars Johnsson (M) 

Hanna Nilsson (SD) 

Gustaf Karlström (C) 

Kenny Hansson (M) 

Ulf Berggren (SD) 

Robin Gustavsson (KD) 

Mikael Koenen (L) 

Sven Lundh (SD) 

Stefan Larsson (M) 

Jerry Andersson (SD) 

Lena Svensson (C) 

Karin Axelsson (M) 

Johan Peltonen (SD) 

Christer Caesar (KD) 

Kristina Lind (M) 

Mats Andersson (SD) 

Anders Edwall (C) 

Erik Berg (M) 

Marie Hult (L) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Douglas Roth (M) 

Lars Klees (SD) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lena Wallentheim (S) 

Joachim Fors (S) 

Lena Nilsson (S) 

Magnus Åkeborn (V) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (S) 

Irene Nilsson (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Benny Petersson (S) 

Anita Peterson (V) 

Monica Ero (S) 

Andreas Dahlberg (S) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Ingrid Nyman (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Jonas Andersson (S) 

Marianne Nilsson (S) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Björn Widmark (FV) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Ernst Herslow (FV) 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

19 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

34 (42) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Maria Jönsson (5D) 

Lina Bengtsson (M) 

Gunnel Bruhn (5D) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Hanna Sjöstrand (5D) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Karina Olsson (5D) 

Lars Olsson (C) 

Paul Thurn (SD) 

Lars Vidigsson (5D) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

38 
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Mikael Björklund (FV) 

Totalt 

Avstår 

4 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar om att ge berörd nämnd i uppdrag att snarast 
möjligt ta fram ett miljöprogram för Hässleholms kommun. 

Som grund för sitt yrkande anför motionären följande. Sedan 2010 saknar 
Hässleholms kommun ett miljöprogram. Det är en katastrof för en kommun som 
historiskt var en förebild för andra kommuner i sitt miljöarbete. I Sveriges grundlag, 
regeringsformens andra paragraf (1974:152 kap. 1, § 2), anges att "det allmänna ska 
främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och komman
de generationer". Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljömål som anger "det 
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till". Miljömålen ska 
implementeras lokalt. Kommunerna beslutar om ett lokalt miljöprogram som 
beskriver den lokala miljön och hur kommunen ska skydda den. Nu för tiden 
brukar även Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen, vara vägledande för det 
lokala hållbarhetsarbetet. Det senaste programmet gällde för åren 2006-2010. Sedan 
dess har politiken förhalat framtagningen av ett nytt program. Olika uppdrag har 
tilldelats under åren men förslagen som tagits fram har aldrig gått igenom trots att 
politiken varit deltagande i framtagningen. Det sista försöket gjordes 2018-02-20 § 
16 då miljönämnden beslutade "att ge miljöstrategen i uppdrag att utveckla ett 
förslag till miljöstyrning för koncernen med långsiktiga mål, arbetssätt för att nå 
dem, delmål för den kommande mandatperioden samt indikatorer för uppföljning." 
Dokumentet "Grön omställning" togs fram och skickades på remiss i januari 2019 
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(MN 2019-01-23 § 13). Dokumentet innehöll fyra miljömål/ställningstaganden och 
tolv strategier. Dokumentet var tydligt i sin hänvisning till redan tagna beslut, alltså 
var dokumentet en samling av befintliga beslut och en beskrivning om hur dessa ska 
genomföras på ett samordnat sätt. Det stod att "Styrning för grön omställning är ett 
styrande dokument som samlar miljöperspektiven från befintliga kommunala 
politiska beslut på ett ställe och att dokumentet "har stöd i Agenda 2030, riksdagens 
miljömålssystem samt i regional och lokal miljöstyrning." Den 10 april 2019 
behandlas en bearbetad version av dokumentet efter remissrundan vid 
sammanträdet av den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden som beslutade enligt 
§89 att styrdokumentet "Grön omställning i Hässleholms kommun" läggs till 
handlingarna och att uppdraget anses avslutat! Helt utan förklaring, helt utan att 
ange anledning, och helt utan att presentera ett alternativt tillvägagångssätt, 
hamnade dokumentet i papperskorgen! När jag ställde frågan till nämndens 
ordförande på kommunfullmäktige om anledningen till detta, fick jag inget tydligt 
svar. Kenny Hansson lovade då att nämnden skulle titta över detta, åter igen! Idag, 
mer en två år senare, finns det inga indikationer alls om att arbetet i frågan pågår. 
Hässleholms kommun har ingen miljöpolicy eller miljöstrategi, inte heller ett sätt att 
följa upp genomförande av de nationella miljömålen. Det finns inte heller något 
ställningstagande gällande de globala målen i Agenda 2030. Detta måste åtgärdas! 

Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som vid 
sammanträde den 27 oktober 2021, § 129, beslutade att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att ställa sig positiv till motionens intentioner samt att beakta detta vid 
arbetet med kommande budget och strategisk plan. Nämnden hänvisade vidare till 
tjänsteskrivelse i ärendet. 

Av ovannämnda tjänsteskrivelse framgår bland annat följande. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden ser positivt på all utveckling som kan leda till ett mer 
hållbart samhälle samt utvecklingen av Hässleholms kommun som en attraktiv och 
hållbar kommun, som det beskrivits ovan ingår det även i förvaltningens reglemente 
att arbeta med denna typ av frågor. Att kommunen ska arbeta med miljömålen 
framgår av nationell vägledning, utan kommunernas arbete når vi aldrig Sveriges 
miljömål. Dessa frågor har dock inte kunnat prioriterats av nämnd och 
förvaltningen då nuvarande budgeterade medel inte räckt till för att fullgöra 
nämndens uppdrag. Så som motionären skriver presenterades det så sent som 2019 
ett förslag till ett styrdokument benämnt "Grön omställning" som innehöll fyra 
miljömål för Hässleholms kommun. Det är dock två och ett halvt år sedan och det 
bedöms därför att ett fullständigt omtag måste göras. Miljö- och stadsbyggnadsför
valtningen har idag inga. resurser att ta fram ett miljöprogram och har inte heller 
resurser för att kontinuerligt följa upp ett program. För att kunna arbeta 
kontinuerligt med ett miljöprogram och övriga nödvändiga styrdokument inom 
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miljö- och samhällsbyggnadsområdet är det av yttersta vikt att kompetent personal 
kan rekryteras och behållas vilket förvaltningen bedömer endast kan ske genom 
fasta tjänster på heltid, någon sådan tjänst finns idag inte inom miljöområdet. Då en 
miljöplan i sig inte kan förväntas kräva en permanent heltidstjänst är det av vikt att 
ett helhetsgrepp tas där man ser över kommunens och miljö- och 
stads byggnadsnämndens behov och möjligheter att jobba med nödvändiga 
styrdokument som främjar kommunens utveckling. Det är därför av yttersta vikt att 
även tillskjuta permanenta resurser för ändamålet i det fall kommunfullmäktige 
väljer att bifalla motionen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser därför att 
frågan om resurser och uppdrag ska hanteras i den årliga budgetprocessen och 
framtagandet av den strategiska planen. 

Bedömning 

Av utredningen i ärendet får anses framgå att det finns behov av ett nytt 
miljöprogram, men att det saknas resurser inom befintlig ram att ta fram det. I 
likhet med nämnden bedömer kommunledningsförvaltningen att frågan bör 
hanteras i kommande arbete med budget och strategisk plan, där behovet får vägas 
mot andra behov i den kommunala verksamheten. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-28, § 73, kommunfullmäktige att motionens 
förslag hanteras i budgetberedningen inför 2023. 

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

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sverigedemokraternas reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig motivering 
undertecknad Hanna Nilsson och Ulf Berggren med följande lydelse: 

"Sverigedemokraterna menar att vi redan har tillräckligt med program och andra 
styrdokument som behövs som täcker. Naturvårdsplan, Resursoptimeringsplan, 
Energi- och klimatplan är bland andra styrdokument som finns i samma anda. 

Över lag har kommunen alldeles för många styrdokument utan röd tråd och detta 
måste tas tag i politiskt. 

Hade man bytt ut alla dessa mot ett samlat miljöprogram hade vi varit mer positiva 
till att besluta om ett nytt miljöprogram. 

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet." 
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Hanna Nilsson (SD) och Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige 
följande beslut: 

3. Motionen bifalles på så sätt att kommunfullmäktige beslutar att ge miljö
och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett miljöprogram för 
Hässleholms kommun. 

4. Miljö- och stads byggnadsnämnden uppdras att inkomma med ett 
driftbudgetäskande till kommunstyrelsen under augusti 2022 för 
framtagande av miljöprogram och övriga nödvändiga styrdokument sin 
främjar kommunens utveckling. 

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

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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§ 66 

Motion om policy för erbjudande av 
modersmålsundervisning 
Dnr: KLF 2021/623 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Motionen i den del som avser upprättande av en policy avslås. 

2. Motionen i övriga delar ska anses besvarad. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas och Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD), Björn Widmark (FV) och Johan Peltonen (SD) yrkar bifall till 
punkt 1 i kommunstyrelsens förslag till beslut men yrkar att motionen i övriga delar 
ska bifallas. 

Stefan Larsson (M), Marie Hult (L), Dolores Öhman (MP), Camilla Lindoff (S), 
Magnus Åkebom M, Ingrid Nyman (S), Joachim Fors (S) och Anders Edwall (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Ulf Berggren, båda Sverigedemokraterna, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 

Att modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Hässleholms kommun i större 
utsträckning än vad lagen kräver. 

Att Hässleholms kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Att ett språkkravstest införs i Hässleholms kommun innan modersmål erbjuds i det 
aktuella språket. 

Att ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsunder
visning av Hässleholms kommun om inte kraven på att en vårdnadshavare skall 
prata modersmålet samt att språket talas i hemmet uppfylls. 

Att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun inte ska erbjudas i förskola, 
förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver det. 

Att Hässleholms kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från 
startdatum. 

Att i Hässleholms kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga 
definitionen av en "lämplig lärare". 

Att en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmålsundervisning senast ska 
ha inkommit till Hässleholms kommun. 

Att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun skall bedrivas efter ordinarie 
skoltid 

Att Hässleholms kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via 
fjärrundervisning som standard. 

Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma 
lektioner. 

Att kravet på 5 sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall 
erbjudas. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som vid sammanträde 
den 27 januari 2022, § 4, beslutat föreslå att motionen mot bakgrund av 
förvaltningens yttrande ska avslås. 

I ovannämnda yttrande framförs i huvudsak följande. Barn- och utbildnings
nämnden har beslutat om riktlinjer för modersmålsundervisningen som anger 
ramarna för de tjänstepersoner som arbetar med att tillgodose modersmålsunder
visning för de elever som är behöriga. Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på 
motionens intentioner, men gör samtidigt bedömningen att nämndens riktlinjer ger 
styrning till verksamheten i de områden som motionen beskriver och föreslår därför 
att motionen ska avslås. 
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Av utredningen i ärendet framgår att barn- och utbildningsnämnden beslutat om 
"Riktlinjer för modersmålsundervisning", ehuru oklart när. Motionärerna har ställt 
krav på en policy, vilket enligt "Kommunens styrdokument" (riktlinjer) bara kan 
beslutas av kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen bedömer dock att 
även av nämnden beslutade riktlinjer kan anses vara ett ändamålsenligt sätt att 
reglera verksamheten med modersmålsundervisning. 

Riktlinjerna synes uppfylla många av de krav som motionärerna ställer, till exempel 
vad gäller att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun inte ska erbjudas i 
förskola, förskoleklass och fritids, max sju års modersmålsundervisning från 
startdatum, förtydligande av definitionen av en "lämplig lärare, kravet på att fem 
sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning ska erbjudas och att en 
tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmålsundervisning senast ska ha 
inkommit till Hässleholms kommun. Vidare kan riktlinjerna tolkas som att 
undervisningen inte ska inkräkta på ordinarie skoltid ("Undervisningen bedrivs i 
anslutning till den ordinarie undervisningen") samt att fjärrundervisning visserligen 
inte är standard, men kan tillhandahållas ("För elever i åk 4-9 kan 
modersmålsundervisningen erbjudas via fjärrundervisning"). Mot denna bakgrund 
delar kommunledningsförvaltningen nämndens bedömning att nämndens riktlinjer 
ger styrning till verksamheten i de områden som motionen beskriver och att några 
ytterligare regleringar därför inte behövs. Någon policy kan alltså inte anses 
behövlig och yrkandet härom ska avslås, medan motionen i övrigt ska anses 
besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-28, § 74, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionen i den del som avser upprättande av en policy avslås. 

2. Motionen i övriga delar ska anses besvarad. 

Sverigedemokraternas ledamöter och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot 
beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till punkt 1 i arbetsutskottets förslag till beslut men 
yrkar att motionen i övriga delar ska bifallas. 

Björn Widmark (FV) instämmer i Hanna Nilssons yrkande. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till 
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Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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