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Douglas Roth, Irene Nilsson, Lars Johnsson, Hanna Nilsson, Lena Wallentheim, 
Kenny Hansson, Ulf Berggren, Björn Widmark, Robin Gustavsson(§§ 67-78, 80), 
Joachim Fors, Mikael Koenen, Sven Lundh, Lena Nilsson, Stefan Larsson, Magnus 
Akeborn, Dolores Öhman, Christer Welinder, Lena Svensson, Karin Axelsson, Johan 
Peltonen, Ulrika Widmark Barnekow, Christer Caesar, Kristina Lind, Mats 
Andersson, Camilla Lindoff, Anders Edwall, E rik Berg (§§ 67-79), Benny Petersson, 
Susanne Lottsfeldt, Anita Peterson, Monica Ero, Lars Klees (§§ 67-79), Ernst 
Herslow, Gunnel Gustavsson, Andreas Dahlberg, Ann-Kristine Johnsson, Torsten 
Nilsson,Jonny Dolkow, Arberesha Sabani, Connie Asterman, Lina Bengtsson, Ola 
Lindahl, Gunnel Bruhn, Agneta Olsson Enochsson, Hanna Sjöstrand, Margreth 
Segerstein, Allan Ljungqvist, Maria Tennevi, Ingrid Nyman, Karina Olsson. 

Sven-Inge Persson, Helena Malje, Jonas Andersson, Lars Olsson, Agne Nilsson, 
Stefan Svensson, Tobias Vemmenby, Joakim Karlsson, Sverre Albins son, Paul Thurn, 
Lars Vidigsson, Lennart Nilsson. 

Anders Wallentheim, Marianne Nilsson, Leif Nilsson, Eva Persson, Erika 
Heil-Utbult, Hans-Göran Hansson, Agnetha Karlsson, Karin Nilsson, 
Axel Heinonen, Pierre Bäckman, Katarina Olsson. 
Kanslichef Marina Nillund, nämndsekreterare Isabelle Lood. 

Irene Nilsson och Joachim Fors 
Sven Lundh och Stefan Larsson 

Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl. 09:00, fredagen den 10 juni. 

§§ 67-80 

Isabelle Lood 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Fråga till tekniska nämndens ordförande om byggnation av § 67 
Hässleholms nya badhus 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om en djurvänlig kommun § 68 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om vad som hände med § 69 
sverigedemokraternas motion om flaggningspolicy? 

Anmälningsärenden § 70 

Inlämnade motioner § 71 

överlåtelseavtal avseende hyresavtal för äldreboendet på fastigheten § 72 
Björksäter 4 

Inrättande av den kommungemensamma Trygghetscentralen § 73 

Kommunal borgen för verksamheten vid Hässleholms § 7 4 
Kretsloppscenter 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem) § 75 

Atgärdsplaner efter februari för en budget i balans 2022 § 76 

Värdeöverföring från Hässlehem AB 2022 § 77 

Nytt näringslivsprogram för Hässleholms kommun § 78 

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 - Samordningsförbundet § 79 
Skåne Nordost 

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 -AV Media Skåne § 80 

Sommarhälsning § 81 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 67 

Fråga till tekniska nämndens ordförande om 
byggnation av Hässleholms nya badhus 
Dnr: KLF 2022/406 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Frågan är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har ställt följande frågan till tekniska nämndens ordförande: 

Kommunfullmäktige har beslutat om att bygga ett nytt badhus på Österås. En 
styrgrupp med representation från tre politiska partier följer upp projektet men vi i 
miljöpartiet saknar representation. Vi har inte hört någonting om byggprocessen 
sedan beslutet togs. 

Miljöpartiet jobbar för omställningen av byggsektorn. Kommunerna har en viktig 
roll att driva på omställningen genom att ställa moderna och kloka krav på 
byggupphandlingar. Ett badhus är en byggnad med en stor miljöpåverkan, men 
mycket kan göras åt det. 

Ett gott exempel är badhuset i Holmen, Asket kommun i Norge. De använde 
koldioxidsnål betong i byggnationen och minskade utsläppen av växthusgaser med 
17 % jämfört med traditionell betong. En simhall kräver extremt mycket energi. 
Tack vare avancerade energilösningar halverades det totala energibehovet jämfört 
med en nybyggd simhall av standardformat. Med hjälp av två värmepumpar samlas 
energi in från 15 bergbrunnar för uppvärmning av simhallen. Tre andra 
värmepumpar kommer att återvinna energi från ventilationssystemet till luft, pool 
och kranvatten. På så sätt dras det nytta av avdunstningsvärmen från poolen. På 
natten höjs bassängernas botten så att avdunstningen blir mindre. Därmed blir det 
mindre arbete för ventilationssystemet när poolerna inte är i bruk. Till och med 
värmen från duschvattnet återvinns . Utöver de omfattande energieffektiviseringarna 
så utrustades simhallen med solpaneler som täcker 12 procent av byggnadens 
energibehov. Allt detta leder till årliga besparingar i miljonbelopp. Asket kommun 
har så klart jobbat mycket aktivt med att förenkla för besökare att åka kollektivt, 
cykla och gå till simhallen. Mer information om Holmens simhall här: 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

https://www.asker.kommune.no/ asker-mot-2030 / futurebuilt/holrnen
svommehall/ 

Jag vill få svar på följande frågor: 

1. Hur jobbar tekniska nämnden för att minska byggprocessens miljö- och 
klimatpåverkan? 

2. Hur ska du se till att simhallens driftkostnader och särskilt energikostnader 
hålls så låga som det bara går? 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om en 
djurvänlig kommun 
Dnr: KLF 2022/408 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Frågan är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

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

Organisationen Djurens Rätt presenterar årligen rankingen Djurvänlig kommun. 
Trots en påtaglig avsaknad av miljöarbete i Hässleholms kommun hamnade 
kommunen år 2021 på en imponerande tredje plats. Rankningen baseras på en 
enkätundersökning till Sveriges samtliga kommuner, där satsningar på minskad 
servering av kött och ökat djurskyddskrav vid upphandling väger tyngst. 

Enligt Djurens Rätt är det glädjande att allt fler kommuner ställer om till mer 
växtbaserad mat i sina verksamheter eftersom det ger så många fördelar för såväl 
djur, klimat och folkhälsan. Över 80 procent av kommunerna har genomfört 
åtgärder för att utöka andelen växtbaserad mat som serveras skriver organisationen 
på sin hemsida. 

Men i årets rankning finns inte Hässleholm med. Kommunen har struntat i att svara 
på enkäten. Den största representation på topplistan står de skånska kommuner för, 
men Hässleholm lyser med sin frånvaro. 

Jag vill få svar på följande frågor: 

1. Varför finns inte Hässleholms kommun med i årets rankning Djurvänlig 
kommun? 

2. Hur tycker du att Hässleholms kommun ska säkerställa hälsosamma, 
smakliga och hållbara måltider? 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 69 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande vad som 
hände med sverigedemokraternas motion om 
flaggningspolicy? 
Dnr: KLF 2022/409 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Frågan är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson (SD) har ställt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: 

Sverigedemokraterna lade 2016 en motion om att införa en flaggningspolicy i 
Hässleholms kommun. Denna motion bifölls i Kommunfullmäktige 2016-05-30. 
Efter detta tog tekniska nämnden fram en flaggningspolicy enligt den bifallna 
motionen 2016-11-22, denna skulle efter detta vidare för beslut i kommunstyrelsen 
och till slut beslutas i kommunfullmäktige. 

Av någon outgrundlig anledning hände inte detta, utan den 13 september 2017 kan 
man läsa i en tjänsteanteckning" På berednings-au den 13 september 2017 
beslutades att tekniska förvaltningen skulle ta över ärendet för vidare utredning. 
Detta ärende avslutas" 

Vi ser detta som ett stort problem och att den uppkomna informationen är ett stort 
hot mot vår demokrati. 

Mina frågor till dig efter den framkomna informationen är: 

Varför avslutades detta ärende? 
Anser du att Kommunstyrelsen har rätt att avsluta och inte genomföra 
motioner bifallna av kommunfullmäktige? 
Hur avser du agera för att detta inte ska hända igen? 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 70 

An mä In i ngsä renden 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2022/362-1 
Revidering av sammanträdesdagar för 2022. Kommunstyrelsens sammanträdesplan 
revideras på så sätt att novembersammanträdet flyttas till den 23 november 2022 för 
att ge budgetberedningen mer tid till fullmäktigesammanträdet i december. Flytten 
innebär att även arbetsutskottet och inlämningstider justeras. Till fullmäktiges 
sammanträdesplan läggs in ett extra utbildningstillfalle den 15 december. Mer 
information om detta kommer senare. 

KLF 2022/352-1 
Sydarkivera har utfört arkivtillsyn för 2022 som i år fokuserat på de helägda 
bolagen. Sammanfattningsvis konstateras att de flesta av bolagen har god kontroll 
över sin information men att de också är medveten om att det finns brister som 
behöver åtgärdas. 

KLF 2022/374-1 
Socialnämndens rapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för besluten, vilka typer av bistånd 
som besluten gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfallet gått från dagen 
för respektive beslut för första kvartalet 2022. Rapporten visar tio beslut som inte 
verkställts inom tre månader, varav tre ännu inte verkställts och ett ärende avslutats 
utan att verkställas. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 71 

Inlämnade motioner 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Kommunfullmäktige lämnar nedanstående motioner till 
kommunlednings förvaltningen för handläggning: 

KLF 2022/401-1 
Lena Svensson (C) och Ann-Kristin Johnsson (C) har lämnat in en motion om att 
skapa trygghetsboende i kransorterna! 

KLF 2022/407-1 
Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP) har lämnat in en motion om ett 
miljövänligare byggande. 

KLF 2022/ 414-1 
Hanna Nilsson (SD) och Johan Peltonen (SD) har lämnat in en motion om att vi 
vill ha tillbaka Power Meet till Hässleholm. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

9 (36) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 72 

Överlåtelseavtal avseende hyresavtal för äldreboendet 
på fastigheten Björksäter 4 
Dnr: KLF 2022/399 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Beslutspunkterna gäller under förutsättning att köpeavtalet som 
kommunfullmäktige beslutade om den 30 augusti 2021, § 178, mellan Björksäter 
Äldreboende AB och Hässleholm kommun inte vinner laga kraft till den 30 juni 
2022. 

1. Överlåtelseavtal avseende hyresavtal för äldreboendet på fastigheten 
Björksäter 4 upprättat av Björksäter Äldreboende AB och avser 
frånträdande hyresgäst Attendo Sverige AB och tillträdande hyresgäst 
Hässleholms kommun godkänns. 

2. Köpeavtal avseende inventarier mellan Attendo Sverige AB och 
Hässleholms kommun godkänns. 

3. Ordförande i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar enligt beslutspunkt 1 och 2. 

4. Kommunfullmäktiges beslut per den 13 december 2021 § 259, avseende 
förvärv av Hässleholm Björksäter 4 med mera, med beslutspunkterna 6 och 
9 upphävs till förmån för beslutspunkterna 5 och 6 nedan. 

5. Tekniska nämnden tillförs 2,4 miljoner kronor i investeringsbudget för 2022 
avseende smärre anpassningar för äldreboendet. 

6. Finansiering på 2 400 000 kronor sker från kommunstyrelsen anslag för 
oförutsedda investeringar 2022. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

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 
2022-06-07 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Yrkande 

Lars Johnsson (M), Kristina Lind (M), Lena Wallentheim (S), Mikael Koenen (L), 
Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar att ärendet ska avslås. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Hässleholm beslutade den 30 augusti 2021, § 178, att 
förvärva fastigheten Björksätet 4 samt tillhörande inventarier. Enligt upprättat 
köpeavtal ska beslut, för köpets genomförande, vinna laga kraft senast den 31 
december 2021. Kommunfullmäktiges beslut överklagades varvid ett rättsligt 
avgörande försenade ett köp. Parterna överenskom därför att genom tilläggsavtal 
framskjuta villkor avseende tid då beslut ska vinna laga kraft till den 30 juni 2022, 
samt att kommunen genom hyresavtal skulle hyra objektet i andra hand. Beslutet 
togs i kommunfullmäktige den 13 december 2021, § 259. 

Då ett rättsligt avgörande inte inkommit samtidigt som besked inte kan ges när ett 
sådant väntas komma, existerar för parterna en osäker och utdragen process. 
Utifrån detta har fastighetsägarens meddelat att de inte längre är villiga att förlänga 
köpeavtalet. Därför har förslag om långsiktig förhyrning arbetats fram. 

Förslaget innebär att kommunen genom överlåtelseavtal, se bilaga 1, övertar 
nuvarande hyreskontrakt, se bilaga 2, och därmed ingår en förhyrning fram till och 
med den 31 januari 2035. I överlåtelseavtalet specificeras även att kommunen, i 
förhållande till hyreskontraktet, erhåller hyresrabatt och investeringsstöd för 
underhåll samt en något förändrad gränsdragning mot vad som anges i ursprungligt 
hyreskontrakt. Därutöver har köpeavtal om 100 000 kr avseende inventarier mellan 
Attendo Sverige AB och Hässleholms kommun upprättast, se bilaga 3. 

Utifrån de förutsättningarna som nu råder innebär ett förslag om förhyrning genom 
överlåtelseavtalet att kommunen skapar en kontinuitet i verksamheten till en 
förmånlig kostnadsnivå under hyresperioden som sträcker sig till och med den 31 
januari 2035 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

Ekonomiska konsekvenser 

Hyresprissättning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Genom överlåtelseavtalet övertar kommunen nuvarande hyresavtal som löper till 
och med den 31 januari 2035. Utöver vad som anges i hyresavtalet erhåller 
kommunen en hyresrabatt om 2 mnkr per år samt ett investerings bidrag om 
100 000 kr för hyresgästanpassning år 2022 och 1 mnkr år 2029 för 
underhållsåtgärder som åligger hyresgästen. Dessutom ingår några justeringar av 
gränsdragningen mellan hyresvärd och hyresgäst som är till fördel för kommunen, 
däribland skötsel av sprinkleranläggning. 

Hyresnivå 

Internhyran vid en förhyrning av fastigheten Björksäter 4 under andra halvåret 2022 
beräknas uppgå till preliminärt cirka 4 320 000 kronor. I beloppet ingår 
hyreskostnad samt kostnader för verksamhetsvaktmästeri, sophantering samt övriga 
driftkostnader hänförlig till fastigheten, som åligger hyresgästen. Kostnaden under 
andra halvåret beräknas vara lägre jämfört med vad som tidigare antagits vid ett 
förvärv med anledning av den överenskomna hyresrabatten. Således finns inget 
ytterligare finansieringsbehov i det avseendet i förhållandet till 
kommunfullmäktigebeslutet den 13 december 2021, § 259. 

Den beräknade internhyresnivån, med rabatt, momsavdrag, vaktmästartjänst etc. 
beräknas uppgå till cirka 1 650 kr/kvm och år baserat på år 2022 års prisnivå. 
Denna nivå är låg i jämförelse med andra motsvarande objekt. Givet samma 
grundförutsättningar för vad som ingår i internhyran är det inte orimligt att anta en 
hyresnivå på 2 000 kr/kvm och år för ett förhyrt objekt. Även vid en jämförelse om 
kommunen själva uppfört ett boende är internhyreskostnaden låg, beaktat en 
hyresperiod på 12,5 år. 

Viktigt att tillägga är däremot att ett kommunalt ägande har ekonomiska fördelar på 
lång sikt, under en fastighets livslängd på 40 år. Ekonomiavdelningen anser att det 
inte finns någon ekonomisk logik i att hyra istället för att äga om kommunen har för 
avsikt att bedriva verksamhet i det längre perspektivet. 

Ekonomiska beräkningar 

I bilaga 5 finns en kalkyl enligt nuvärdesmetoden som tekniska förvaltningen 
upprättat över 12,5 år, dels för hyresalternativet (hyra och driftkostnad), dels för 
ägaralternativet. Ägaralternativet är en så kallad självkostnadshyra som består av 
driftkostnad, avskrivning (linjär avskrivning) samt kalkylränta på bokfört värde. Sett 
under hyresperioden på 12,5 år behöver antagande om en genomsnittlig kalkylränta 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

under hela tidsperioden göras. I dialog med Kommuninvest och efter beaktande av 
Riksbankens räntebana väntas här en ränta om 3 procent1• Under kalkylperioden har 
även Riksbankens långsiktiga inflationsmål om 2 procent antagits. 

Vid ovanstående antaganden beräknas den totala internhyreskostnaden uppgå till 
knappt 104 mnkr för hyresperioden på 12,5 år. Enligt kalkylen uppgår kostnaden 
för ägaralternativet till 119,4 mnkr under hyresperioden. Tekniska förvaltningens 
nuvärdesberäkning på 2022 års prisnivå visar att kostnaden om kommunen äger 
Björksäter fram till och med den 31 januari 2035 (under 12,5 år) blir ungefär 16 
mnkr dyrare jämfört med om kommunen hyr under samma period. 

Den resultatmässiga effekt som en fortsatt förhyrning får på kommunens resultat 
uppgår till 125,0 mnkr under 12,5 år, beräknat på ett antagande att priser ökar i takt 
med en inflation på 2 procent. Under 2023 väntas internhyran uppgå till cirka 
8 830 000 kr för helåret. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunfullmäktige godkänner 
förslaget om att hyra äldreboendet på fastigheten Björksäter 4 fram till och med den 
31 januari 2035. 

Tidigare fattat beslut 

På kommunfullmäktige den 13 december 2021, § 259, punkt 6 beslutades att 
tillskjuta 225 650 000 kr i investeringsmedel till tekniska nämnden år 2022 för 
finansiering av köp, förvärvskostnader samt smärre anpassningar av Hässleholm 
Björksäter 4. Samtidigt beslutades att finansieringen skulle ske genom att 
kommunstyrelsen under år 2022 får låna ytterligare 226 050 000 kr (punkt 9). 

Finansiering 

Då något förvärv inte längre är aktuellt föreslås att beslutspunkterna 6 och 9 i 
kommunfullmäktigebeslutet den 13 december 2021, § 259, upphävs till förmån för 
beslutspunkt 5 och 6 i detta ärende. Oavsett förvärv eller förhyrning finns det 
fortfarande ett behov av att göra smärre anpassningar av Hässleholm Björsäter 4 
vilket åligger hyresgästen. Tekniska nämnden föreslås därför tillföras 2,4 miljoner 
kronor i investerings budget för 2022 avseende smärre anpassningar för 
äldreboendet (beslutspunkt 5). Finansieringen föreslås ske genom 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar och investeringen föreslås 
vara anslagstyp 1 (beslutspunkt 6). 

1 Kalkylränta om 3 procent för 10-15 år är avstämd med Kommuninvest 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Då hyreskostnaden under andra halvåret av 2022 beräknas vara lägre jämfört med 
vad som tidigare antagits vid ett förvärv med anledning av den överenskomna 
hyresrabatten finns inget ytterligare finansierings behov för 2022 i förhållandet till 
kommunfullmäktigebeslutet den 13 december 2021, § 259. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-06-07, § kommunfullmäktige följande beslut: 

Beslutspunkterna gäller under förutsättning att köpeavtalet som 
kommunfullmäktige beslutade om den 30 augusti 2021, § 178, mellan Björksäter 
Äldreboende AB och Hässleholm kommun inte vinner laga kraft till den 30 juni 
2022. 

1. Överlåtelseavtal avseende hyresavtal för äldreboendet på fastigheten 
Björksäter 4 upprättat av Björksäter Äldreboende AB och avser 
frånträdande hyresgäst Attendo Sverige AB och tillträdande hyresgäst 
Hässleholms kommun godkänns. 

2. Köpeavtal avseende inventarier mellan Attendo Sverige AB och 
Hässleholms kommun godkänns . 

3. Ordförande i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar enligt beslutspunkt 1 och 2 

4. Kommunfullmäktiges beslut per den 13 december 2021 § 259, avseende 
förvärv av Hässleholm Björksäter 4 med mera, med beslutspunkterna 6 och 
9 upphävs till förmån för beslutspunkterna 5 och 6 nedan. 

5. Tekniska nämnden tillförs 2,4 miljoner kronor i investerings budget för 2022 
avseende smärre anpassningar för äldreboendet. 

6. Finansiering på 2 400 000 kr sker från kommunstyrelsen anslag för 
oförutsedda investeringar 2022. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på liggande förslag. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag bifallet. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Skandia 
Attendo 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 73 

Inrättande av den kommungemensamma 
Trygg hetscentralen 
Dnr: KLF 2022/305 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Hässlehohns kommun förvärvar aktier i Trygghetscentralen AB under 
bildande för 1 miljon kronor. 

2. Föreliggande förslag till preliminära utformningar av bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv godkänns. 

3. Kommunfulhnäktige ska i senare beslut godkänna i punkt 2 omnämnda 
dokument i deras slutliga utformningar. 

4. Kommundirektören ges i uppdrag att utse styrelseledamot och suppleant i 
bolaget. 

5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utse ägarrepresentant att företräda 
kommunen vid nästkommande bolagsstämma. 

6. Förvärvet av aktier finansieras genom upplåning. 

7. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna nödvändiga 
handlingar i ärendet. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Lars J ohnsson (M) och Mikael Koenen (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar att ärendet ska avslås. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Omröstning 

SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

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

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har tillsammans med Bromölla, Hörby, Kristianstads, Osby 
och Östra Göinge kommuner ingått en avsiktsförklaring "avseende bildande av 
aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost". Av avsiktsförklaringen framgår 
bland annat följande. 

Kristianstads kommun driver inom ramarna för den kommunala verksamheten idag 
en larmcentral. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några 
närliggande kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster. Ovannämnda kommuner 
har sedan en tid tillbaka fört diskussioner kring att inrätta en gemensam 
Trygghetscentral. Utredning har skett och kommunerna har konstaterat och bedömt 
att ett gemensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa samverkansformen. 

Trygghetscentralens verksamhet ska bestå i att erbjuda en bredd av säkerhets- och 
jourtjänster till kommuner och kommunala bolag. 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och 
självkostnadsprinciperna, stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder för de 
som vistas och bor i ägarkommunerna. 

Bolaget ska erbjuda tjänster som bidrar till att andra verksamheter kan utveckla sitt 
arbete för att öka tryggheten. Bolaget ska utveckla sina tjänster i takt med ägarnas 
behov av ytterligare tjänster. Tjänsterna ska endast tillhandahållas till 
verksamheterna inom ägarkommunerna och dess bolag. Bolagets verksamhet ska 
inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. 

Avsikten är att bolaget kommer att starta verksamheten med de tre delar där det 
redan idag finns samverkan, nämligen Trygghetslarm, Beredskap/Social jour samt 
Blåljusverksamhet med inre befål och systemledning. 

De kommunala bolagen kommer att efterhand få möjlighet att avropa tjänster från 
Trygghetscentralen enligt framtagen tjänstekatalog och behov. 

Skåne Nordosts styrelse har den 17 mars 2022 beslutat att ställa sig bakom bildandet 
av Trygghetscentralen AB och föreslår att även medlemskommunerna gör det. 

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv har ännu inte fått sina definitiva 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

utformningar. Anledningen härtill är att det inte nu är helt klart vilka kommuner 
som väljer att ingå i samarbetet. Avsikten är att bolaget ska vara i drift den 1 juli 
2022 och första bolagsstämman är planerad till efter den sista kommunen har tagit 
beslut, i vecka 25. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-05-11, § 90, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Hässleholms kommun förvärvar aktier i Trygghetscentralen AB under 
bildande för 1 miljon kronor. 

2. Föreliggande förslag till preliminära utformningar av. bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv godkänns. 

3. Kommunfullmäktige ska i senare beslut godkänna i punkt 2 omnämnda 
dokument i deras slutliga utformningar. 

4. Kommundirektören ges i uppdrag att utse styrelseledamot och suppleant i 
bolaget. 

5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utse ägarrepresentant att företräda 
kommunen vid nästkommande bolagsstämma. 

6. Förvärvet av aktier finansieras genom upplåning. 

7. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna nödvändiga 
handlingar i ärendet. 

Jonas Klein (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 
Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 74 

Kommunal borgen för verksamheten vid Hässleholms 
Kretsloppscenter 
Dnr: KLF 2022/241 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Hässleholms kommun beviljar Hässleholm Miljö AB, 556555-0349, 
kommunal borgen på 95 miljoner kronor för bolagets verksamhet vid 
Hässleholms Kretsloppscenter. 

2. Borgensavgiften för 2022 fastställs till 0,75%. 

3. Borgensåtagandet ställs till Länsstyrelsen i Skåne län och för förvaring hos 
denna myndighet. 

Yrkande 

Christer Caesar (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholm Miljö AB ansöker om kommunal borgen på 95 mkr som ställs till 
Länsstyrelsen i Skåne län och för förvaring hos denna myndighet. Mark- och 
miljödomstolens tillstånd att enligt miljöbalken bedriva verksamhet vid Hässleholms 
Kretsloppscenter är daterat från 2017-05-04. Det fanns sedan 2005 en utfärdad 
kommunal borgen för verksamheten på V ankiva avfallsanläggning. Men den 
transporterades inte över till Hässleholm Miljö AB vid bolagssammanslagningen 
2009. Och 2010 upphävdes all tidigare kommunal borgen i samband med beslut om 
ny borgensram på 738 mkr grundad på aktuell låneskuld. För att uppfylla villkoren i 
tillståndet för Hässleholms Kretsloppscenter måste ett nytt borgens beslut på 95 mkr 
fattas. Borgensavgiften för 2022 bör fastställas till 0,75% eftersom säkerheten 
omprövas vart femte år. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-06-07, § 93, kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Hässleholms kommun beviljar Hässleholm Miljö AB, 556555-0349, 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

kommunal borgen på 9 5 miljoner kronor för bolagets verksamhet vid 
Hässleholms Kretsloppscenter. 

2. Borgensavgiften för 2022 fastställs till 0,75%. 

3. Borgensåtagandet ställs till Länsstyrelsen i Skåne län och för förvaring hos 
denna myndighet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sänt till: 
Hässleholm Miljö AB 
Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl. 
(Paradiset och Vänhem). 

Reservationer 

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

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet i den del som avser tilläggsyrkandet. 

Yrkande 

Kenny Hansson (M), Magnus Åkeborn (V) Dolores Öhman (MP), Robin 
Gustavsson (Iill), Lena Wallentheim (S), Mikael Koenen (L) och Anders Edwall 
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar att ärendet ska avslås. 

Dolores Öhman (MP) yrkar följande tillägg: "att berörda nämnder får i uppdrag att 
genomföra planen på ett sätt som förverkligar planens innehåll vad gäller 
naturvärden, ekosystemtjänster och parkmarkens sociala värden". 

Kenny Hansson (M) yrkar avslag på Dolores Öhmans tilläggsyrkande. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19:30-20:00. 

Omröstning 

Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslagsyrkandet 
och finner kommunstyrelsens förslag till beslut bifallet. 

Ordförande ställer därefter tilläggsyrkandet under proposition och finner att 
tilläggsyrkandet avslås. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässleholm.s 
kommun 

Kommunfullmäktige 

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 kommunfullmäktige för 
antagande. 

Under rubriken "Beskrivning av ärendet" anförde nämnden följande. 

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 1 7 mars 201 7 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. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 februari 2022, § 23, att 
återremittera ärendet "för politisk behandling". Anledningen till återremissen var att 
det under debatten framkom att det finns ett optionsavtal avseende förvärv med 
mera för en i avtalet på kartskiss markerad del av fastigheten. 

Från tekniska nämnden har därefter inhämtats uppgift om att förhandlingar med 
motstående part enligt ovannämnda optionsavtal pågår, att den uttalade avsikten är 
att ta fram ett nytt avtal på marknadsmässiga och uppdaterade villkor som båda 
parter kan nöjas med samt att detaljplanen och avtalet är två olika processer som 
kan löpa parallellt och att det därmed inte bör anses föreligga hinder mot att 
fastställa detaljplanen. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-05-11, § 88, kommunfullmäktige följande beslut: 

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

Jonas Klein (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Det finns ett stort behov av nya bostäder i Sverige. Att bygga nära befintlig 
infrastruktur, handel och service är bra för ekonomin och för hållbarheten. 
Paradiset är en uppskattad park i Hässleholm. Det saknas en 
miljökonsekvensbeskrivning av planen. Bedömningen är att planen inte medför 
betydande miljöpåverkan på naturvärden "under förutsättning att den minskade 
parkytan kompenseras med ökad kvalitet på den del som återstår." Det 
betyder att man måste öka naturvärden på den delen av parken som återstår efter 
exploatering för att undvika betydande negativa miljökonsekvenser. Därför måste 
naturvärden i Paradiset kartläggas, så man kan därefter kompensera för den 
naturvärden som går förlorad vid byggnationen. Vi kommer att yrka på KF att 
kommunfullmäktige beslutar att genomföra en inventarie av de aktuella 
naturvärdena i Paradiset och att naturvärden i den nya parken ska bli av minst 
samma kvalite som dagens. 

Jonas Klein (FV) yrkar avslag på ärendet. 

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

Ordförande ställer förslagen mot varande och finner Robin Gustavssons förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla Robin Gustavssons 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Jonas Klein förslag röstar nej". 

1 1 Ja-raster oc 1 neJ-rost amnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Hanna Nilsson (SD), 1:e vice ordförande 

Ulf Berggren (SD) 

Sven Lundh (SD) 

Jonas Klein (FV) 

Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande 

Joachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Lena Svensson (C) 

Stefan Larsson (M) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12 1 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt liggande förslag till beslut. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Åtgärdsplaner efter februari för en budget i balans 
2022 
Dnr: KLF 2022/294 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämndens prognosunderskott på 3,0 
miljoner kronor för saneringskostnader som härrörs till det pågående 
investeringsprojektet avseende ombyggnation och renovering av Hässleholms 
tekniska skola hanteras genom att 3,0 miljoner kronor tillskjuts tekniska nämndens 
driftbudget. Finansieringen sker genom att det budgeterade årets resultat för 2022 
minskas med 3,0 miljoner kronor. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Strategisk plan med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 ska nämnderna 
under året redovisa fem ekonomiska uppföljningar. Nämnder och förvaltningar 
med underskott ska även redovisa åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige 
beslutade budgeten samt redovisa de verksamhetsmässiga och ekonomiska 
effekterna av dessa åtgärder. Arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden och 
kultur- och fritidsnämnden har uppmanats att lämna in åtgärdsplaner för 
prognosticerade underskott per den 28 februari. Ekonomiavdelningen föreslår att 
beslut fattas i enlighet med ovanstående beslutspunkter. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-05-11, § 86, kommunfullmäktige följande beslut: 

Tekniska nämndens prognosunderskott på 3,0 miljoner kronor för 
saneringskostnader som härrörs till det pågående investeringsprojektet avseende 
ombyggnation och renovering av Hässleholms tekniska skola hanteras genom att 
3,0 miljoner kronor tillskjuts tekniska nämndens driftbudget. Finansieringen sker 
genom att det budgeterade årets resultat för 2022 minskas med 3,0 miljoner kronor.-

] onas Klein (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till punkt 1 och 3 och att punkt 2 får följande 
lydelse: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Tekniska nämndens prognosunderskott på 3,0 miljoner kronor för 
saneringskostnader som härrörs till det pågående investeringsprojektet avseende 
ombyggnation och renovering av Hässleholms tekniska skola hanteras genom att 
3,0 miljoner kronor tillskjuts tekniska nämndens driftbudget. Finansieringen sker 
genom att det budgeterade årets resultat för 2022 minskas med 3,0 miljoner kronor. 

Stefan Larsson (M) yrkar bifall till Robin Gustavssons (KD) yrkande. 

Ordförande ställer punkt 1 och 3 under proposition och finner dem bifallna. 

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

Sänt till: 
Berörda nämnder/ förvaltningar 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 77 

Värdeöverföring från Hässlehem AB 2022 
Dnr: KLF 2022/223 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Värdeöverföring från Hässlehem AB på 4 miljoner kronor år 2022 ska innefatta 
hjälp till finansiering av nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 miljoner kronor år 2022). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 3,2 miljoner kronor år 2022). 

Beskrivning av ärendet 

I lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL) enligt paragraf 5 
finns det möjlighet till värdeöverföring från Hässlehem AB enligt nedan: 

5 § Begränsning av värdeöverföring i 3 § gäller inte för överföring av överskott som 
uppkommit under föregående räkenskapsår. 

1. om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller 
som tillgodoser bostads behovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt 
ansvar. 

I förarbetena till AKBL anges några exempel på åtgärder som skulle kunna utgöra 
undantag. Det kan vara åtgärder som ökar variationen inom ett bostadsområde som 
kännetecknas av ett ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar behovet av särskilda 
lokaler eller fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner och lekplatser som 
mötesplatser för att främja integration. Av förarbetena framgår vidare att det är 
särskilt angeläget att kommunerna i denna del har utrymme att utgå från lokala 
behov och förutsättningar. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

I samband med beslut om Strategisk plan med budget 2022-2024, den 29 november 
2021, § 243, fastställde kommunfullmäktige budgetbeloppet för värdeöverföring 
från Hässlehem AB till 4 mnkr årligen. 

Värdeöverföringen på 4 mnkr för år 2022 föreslås innefatta hjälp till finansiering av 
nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett 
självständigliv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/in i bostaden, 
sköta sin hygien med mera (budget cirka 2,0 mnkr år 2022). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 3,2 mnkr år 2022). 

Ekonomiska konsekvenser 

Värdeöverföringen från Hässlehem AB på 4 mnkr för år 2022 innefattar hjälp till 
finansiering av bostadsanpassningar för personer för vilka kommunen har ett 
särskilt ansvar samt främja integration och social sammanhållning i det svenska 
samhället. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-05-11, § 89, kommunfullmäktige följande beslut: 

Värdeöverföring från Hässlehem AB på 4 miljoner kronor år 2022 ska innefatta 
hjälp till finansiering av nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/ in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 miljoner kronor år 2022). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 3,2 miljoner kronor år 2022). 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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2022-06-07 

Hässleholm.s 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 78 

Nytt näringslivsprogram för Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/844 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige antar näringslivsprogrammet med följande tillägg: 

På sidan 12 i rutan "Detta kommer vi också att göra under åren 
2022-2026" läggs det till en punkt som lyder: "Arbeta för att 
fordons- och transportprogrammet certifieras som 
motorbranschcollege.'' 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för genomförandet av 
näringslivs programmet. 

3. Kommunstyrelsen uppdras att besluta om antagande av handlingsplaner 
samt revideringar och tillägg i näringslivsprogrammet. 

Reservationer 

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

Yrkande 

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

Björn Widmark (FV) yrkar att ärendet ska avslås. 

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". 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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2022-06-07 

54 ja-röster och 4 nej-röster avlämnas . 2 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lars Johnsson (M) Ja Björn Widmark (FV) 

Hanna Nilsson (SD) Ja Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Lena Wallentheim (S) Ja Ernst Herslow (FV) 

Kenny Hansson (M) Ja Allan Ljungqvist (FV) 

Ulf Berggren (SD) Ja Totalt 

Robin Gustavsson (KD) Ja 

Joachim Fors (S) Ja Delares Öhman (MP) 

Mikael Koenen (L) Ja Arberesha Sabani (MP) 

Sven Lundh (SD) Ja Totalt 

Lena Nilsson (S) Ja 

Stefan Larsson (M) Ja 

Magnus Åkeborn (V) Ja 

Christer Welinder (S) Ja 

Lena Svensson (C) Ja 

Karin Axelsson (M) Ja 

Johan Peltonen (SD) Ja 

Irene Nilsson (S) Ja 

Christer Caesar (KD) Ja 

Kristina Lind (M) Ja 

Mats Andersson (SD) Ja 

Camilla Lindoff (S) Ja 

Anders Edwall (C) Ja 

Erik Berg (M) Ja 

Benny Petersson (S) Ja 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja 

Anita Peterson (V) Ja 

Douglas Roth (M) Ja 

Monica Era (S) Ja 

Lars Klees (SD) Ja 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja 

Andreas Dahlberg (S) Ja 

Ann-Kristine Johnsson (C) Ja 

Torsten Nilsson (M) Ja 

Jonny Dolkow (SD) Ja 

Connie Asterman (S) Ja 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Lina Bengtsson (M) 

Ola Lindahl (S) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Ingrid Nyman (S) 

Karina Olsson (SD) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S) 

Jonas Andersson (S) 

Lars Olsson (C) 

Agne Nilsson (C) 

Tobias Vemmenby (L) 

Sverre Albinsson (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Lars Vidigsson (SD) 

Lennart Nilsson (SD) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

54 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Under år 2020 aktualiserades behov av ett nytt näringslivs program i närings
livsrådet. Tillsammans med denna ärendeskrivelse läggs nu fram ett förslag till nytt 
näringslivsprogram för 2022-2026. Framtagandet av förslag till näringslivs
programmet har pågått under hösten-vintern 2021 /2022. Förslaget utgår från 
erfarenheter, information, tankar, åsikter, önskemål, förslag, slutsatser utifrån olika 
möten, överläggningar, dialoger med företag, näringslivsorganisationer, näringslivs
främjande organisationer, kommunala förvaltningar samt många andra aktörer. 

Näringslivsprogrammet ska bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande i 
Hässleholms kommun. I näringslivsprogrammet identifieras behov av insatser och 
åtgärder. Förslaget till nytt näringslivsprogram är upplagt utifrån faser och stadier 
för entreprenörskap och företagande d v s starta, etablera, drivas och utvecklas. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Vidare läggs fram förslag till hur vår plats för företagande samt vår service till vårt 
näringsliv kan stärkas och utvecklas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-05-11, § 85, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar näringslivsprogrammet med följande tillägg: 

På sidan 12 i rutan "Detta kommer vi också att göra under åren 
2022-2026" läggs det till en punkt som lyder: "Arbeta för att 
fordons- och transportprogrammet certifieras som 
motorbranschcollege." 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för genomförandet av 
näringslivs programmet. 

3. Kommunstyrelsen uppdras att besluta om antagande av handlingsplaner 
samt revideringar och tillägg i näringslivsprogrammet. 

Joachim Fors (S), Robin Gustavsson (Iill) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar 
bifall till liggande förslag till beslut. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Samtliga förvaltningar och bolag 
Näringslivsrådets medlemsorganisationer: 

Entreprenörsforum Hässleholm 
Företagarna i Hässleholm 
Företagarna i Vinslöv 
Hesslecity 
Hässleholms Affarsnätverk 
Hässleholms företagargrupp 
Hässleholms Hantverk & Industriförening 
LRF s kommungrupp Hässleholm 
Nyföretagarcentrum Hässleholm 

Komm u nfu llmä ktige 

Utdraget bestyrkes 
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§ 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 -
Samordningsförbundet Skåne Nordost 
Dnr: KLF 2022/291 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Jäv 

Robin Gustavsson (KD) anmäler jäv. Stefan Svensson (KD) tjänstgör i hans ställe. 

Yrkande 

Lena Svensson (C), Lena Nilsson (S) och Lars Johnsson (M) yrkar bifall till 
presidiets förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Samordningsförbundet Skåne Nordost har till kommunen överlämnat 
årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. Revisorerna 
tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas. 

Hässleholms kommun representerades 2021 genom ordföranden i styrelsen Robin 
Gustavsson (KD). 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2022-05-23, § 3, kommunfullmäktige 
följande beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 . 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

33 (36) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sänt till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Samordningsförbundet Skåne Nordost 
Hässlehohns kommuns representanter år 2021 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 - AV Media 
Skåne 
Dnr: KLF 2022/295 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna i 
kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

Jäv 

Erik Berg (M) anmäler jäv, Joakim Karlsson (M) tjänstgör i hans ställe. 
Lars Klees (SD) anmäler jäv, då sverigedemokraterna inte har någon tillgänglig 
ersättare lämnas platsen tom. 

Beskrivning av ärendet 

Direktionen för AV Media Skåne har beslutat att överlämna årsredovisning för år 
2021 samt revisionsrapport och revisionsberättelse till medlemskommunerna med 
hemställan om att respektive fullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 

Revisorerna bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och likaså att 
direktionens interna kontroll varit tillräcklig. De tillstyrker i revisionsberättelsen att 
medlemskommunerna beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet. 

I förbundet representerades Hässleholms kommun år 2021 av ledamot Erik Berg 
(M) och ersättare Lars Klees (SD). 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2022-05-23, § 2, kommunfullmäktige 
följande beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna i 
kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 
AV Media Skåne 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässleholms kommuns representanter år 2021 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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