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Hässleholms 

kommun 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Sekreterare: 

Underskrifter: 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Röda salongen, Hässleholm Kulturhus, 2022-09-26, kl. 18:00-20:55. 
Ajournering 19:30-20:00. 

1 (42) 

Douglas Roth, Irene Nilsson, Lars Johnsson, Hanna Nilsson, Lena Wallentheim, 
Kenny Hansson, Ulf Berggren, Björn Widmark, Robin Gustavsson,Joachim Fors, 
Mikael Koenen, Sven Lundh, Lena Nilsson §§ 81-90, Stefan Larsson, Magnus 
Akeborn,Jerry Andersson, Dolores Öhman, Christer Welinder, Lena Svensson, 
Karin Axelsson, Johan Peltonen, Christer Caesar, Kristina Lind, Johan Lind.man, 
Mats Andersson, Camilla Lindoff, Anders E dwall, Erik Berg, Marie Hult, Benny 
Petersson, Susanne Lottsfeldt, Anita Peterson, Monica Era, Lars Klees, Gunnel 
Gustavsson, Ann-Kristine J ohnsson, Torsten Nilsson, Jonny Dolk.ow, 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. 

Sverre Albinsson, Sven-Inge Persson, Marianne Nilsson, Lars Olsson, Thom 
Nilsson, Ken Breisch, Paul Thurn, Mikael Björklund, J anas Andersson, Lars 
Vidigsson, Meta Jarl, Agne Nilsson. 

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

Irene Nilsson och J erry Andersson 
Lena Svensson och Karin Axelsson 

Sammanträdesrum 2, stadshuset, måndagen den 3 oktober, kl. 13:00. 

§§ 81-86, 88-94 

Isabelle Lood 

Ordförande 
.oth (M) 

Justerare :J~ Nt/kin 
Irene Nilsson (S) 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Kommunfullmäktige 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROT OKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2022-09-26 

2022-10-04 

2022-10-26 

Kommunledningsförvaltningen 

11 

.. .[Y.MJJa .. ~ .. ........................... . 
Isabelle Lood 
2022-

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Anmälningsärenden 

Inlämnade motioner 

§ 81 

§ 82 

Upplåtande av tomträtt på fastigheten Tottarp 1 :37 och upplåtande av § 83 
nyttjanderätt på fastigheten Tottarp 1 :30 

Trafikplats till Hässleholm Nord § 84 

Motion om att göra en långsiktig plan för Hässleholms små- och § 85 
byskolor 

Uppföljning/utvärdering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till § 86 
förtroendevalda 

Omedelbart justerad i separat protokoll § 87 

Borgensavgifter 2023 § 88 

Säkerhet i form av borgen för verksamheten vid Hässleholms § 89 
Kretsloppscenter - ansökan om komplettering 

Granskningsrapport om process av inköp av skyddsutrustning § 90 

Ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost § 91 

Motion om att ta bort de ekologiska produkterna i kommunen § 92 

Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i kommunen § 93 

Motion om inventering av tomma hus § 94 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

3 (42) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 81 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2022/160-1 
Kommunstyrelsen prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2021 enligt 6 
kap. 9 § kommunallagen. 

KLF 2022/297-2 
Miljö- och stadsbyggnadsoämndens beslut 2022-06-22, § 64, att anta förslaget till 
ändring av detaljplan 1183K-A26 (Smedjebacken 27), Hässleholm, har fått laga kraft 
den 20 juli 2022. 

KLF 2022/360 
Förvaltningarnas månadsuppföljning och helårsprognos per den 30 april 2022. 
Kommunen prognostiserar ett negativt resultat för 2022 på -68,5 miljoner kronor. 
Jämfört med budget visar prognosen ett underskott på -82,2 miljoner kronor. Arets 
investeringsverksamhet beräknas uppgå till 704,8 miljoner kronor vilket är 138,5 
miljoner kronor lägre än budget och en genomförandegrad på cirka 84 procent. 

KLF 2022/361-1 
De kommunala bolagens delårsrapporter och helårsprognoser per den 30 april 
2022. De kommunala bolagen prognostiserar ett negativt resultat för 2022 på 33,3 
miljoner kronor, vilket totalt sett innebär en avvikelse på +2,5 miljoner kronor. Det 
negativa resultatet beror framför allt på en nedskrivning av anläggnings-tillgångarna 
med 58 miljoner kronor inom Hässleholms Fibernät AB. 

KLF 2022/460-1 
Omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade per 2022-04-01. 
Förvaltningen har analyserat underlaget och konstaterar att flera beslut verkställts 
under första kvartalet 2022 och att de flesta beslut är på gång att verkställas, följas 
upp eller har avslutats. 

Kommunfullmäktige 

Justering 

R 
Utdraget bestyrkes 

f/f, I!v 

4 (42) 
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Hässleholms 

kommun 

Kommunfullmäktige 

KLF 2022/518-1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att revidera taxor, avgifter och 
uthyrningsbestämmelser med förvaltningens förslag om oförändrad taxa gällande 
simskola/ omgång. 

KLF 2022/591-1 
Tackkort för blommor till Gunnar Bengtssons minne. 

Kommunfullmäktige 

Jk 1f2 
Utdraget bestyrkes 

IH 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 82 

Inlämnade motioner 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar nedanstående motioner till 
kommunledningsförvaltningen för handläggning: 

KLF 2022/ 596-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om källsortering i kommunens 
verksamheter. 

KLF 2022/597-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om cykelgarage vid Hässleholm C. 

KLF 2022/598-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om cykelplan - Satsa på cykeln i 
Hässleholms kommun! 

KLF 2022/ 599-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om en effektiv fastighetsförvaltning. 

KLF 2022/ 600-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om energi- och klimatplan för 
Hässleholms kommun. 

KLF 2022/601-1 
D olores Öhman (MP) har lämnat in en motion om energisäkerhet och 
näringslivsetableringar. 

KLF 2022/ 602-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om fossilbränslefri fordonsflotta. 

KLF 2022/603-1 
Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP) har lämnat in en motion om 
giftfria förskolor. 

KLF 2022/ 604-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om klimatanpassning. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

;jrz_r11 p 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

KLF 2022/605-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om klimataspekter i 
samhällsplanering. 

KLF 2022/606-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om en koldioxidbudget för 
Hässleholms kommun. 

KLF 2022 I 607-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om laddinfrastruktur för elfordon. 

KLF 2022/ 608-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion: Inventera och bevara naturvärden i 
Hässleholms stad och i tätorterna 

KLF 2022 / 67 4-1 
Anders Edwall (C), Lena Svensson (C) och Ann-Kristin Johnsson (C) har lämnat in 
en motion om tydligare information om att turista i husbil i Hässleholm. 

KLF 2022/675-1 
Anders Edwall (C), Lena Svensson (C) och Ann-Kristin J ohnsson (C) har lämnat in 
en motion om att skapa en tömningsplats för husbilar 

KLF 2022/ 676-1 
Anders Edwall (C), Lena Svensson (C) och Ann-Kristin Johnsson (C) har lämnat in 
en motion om att uppgradera tillgänglighetsfrågorna! 

Reservation 

Folket väls ledamöter reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar att Miljöpartiets 13 motioner inte lämnas till 
kommunledningsförvaltningen för handläggning. 

Dolores Öhman (MP) och Irene Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag till 
beslut. 

Kommunfullmäktige 

Justering 

{/( 7 11 f-
Utdraget bestyrkes 

7 (42) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut avseende Miljöpartiets 13 motioner 
mot Björn Widmarks yrkande och finner att Miljöpartiets motioner ska överlämnas 
till kommunledningsförvaltningen för handläggning. 

Ordförande ställer därefter under proposition om man kan överlämna 
Centerpartiets tre motioner till kommunledningsförvaltningen för handläggning och 
finner det bifallet. 

Kommunfullmäktige 

Jk lff F 
Utdraget bestyrkes 

8 (42) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 83 

Upplåtande av tomträtt på fastigheten Tottarp 1 :37 och 
upplåtande av nyttjanderätt på fastigheten Tottarp 
1 :30 
Dnr: KLF 2022/253 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Föreliggande tomträttsavtal avseende fastigheten Tottarp 1:37 godkänns. 

2. Föreliggande nyttjanderättsavtal avseende del av fastigheten Tottarp 1 :30 
godkänns. 

3. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna ovannämnda avtal, 
när förevarande beslut vunnit laga kraft. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

Lars Johnsson (M) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till liggande 
förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden fattade den 24 mars 2022, § 20, följande beslut. 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunsty
relsen föreslå kommunfullmäktige att: 
1. Godkänna bilagt tomträttsavtal för upplåtande av fastigheten Tottarp 1 :37, 
bilaga 1. 
2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna tomträttsavtalet 
då beslutet vunnit laga kraft. 
3. Godkänna bilagt nyttjanderättsavtal för upplåtande av del av fastigheten 
Tottarp 1:30, bilaga 2. 
4. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
nyttjanderättsavtalet då beslutet vunnit laga kraft. 

Kommunfullmäktige 

Jostk TJI# Utdraget bestyrkes 

9 (42) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Av protokollet från sammanträdet framgår vidare följande. 

Tekniska förvaltningen har träffat ett avtal om att upplåta fastigheten Tottarp 1:37 
med tomträtt till verksamhetsutövaren av Lursjöns Camping och Servering. 
Fastigheten Tottarp 1 :37 består av ytan som upptas av serveringsbyggnaden vid 
Lursjöbadet. Tekniska förvaltningen har även träffat ett nyttjanderättsavtal om att 
upplåta ett mindre område runt serverings byggnaden. Tomträttsavtalet innebär att 
verksamhetsutövaren köper serveringsbyggnaden av kommunen. Syftet med avtalet 
är att verksamhetsutövaren ska renovera eller ersätta byggnaden för att höja 
standarden av serveringen vid Lursjöbadet. 

Av i nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår mer utförligt omstän
digheterna i ärendet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-06-15, § 102, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Godkänna föreliggande tomträttsavtal avseende fastigheten Tottarp 1:37. 

2. Godkänna föreliggande nyttjanderättsavtal avseende del av fastigheten 
Tottarp 1:30 

3. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna ovannämnda 
avtal, när förevarande beslut vunnit laga kraft. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

,"~Ifl :I- Utdraget bestyrkes 

10 (42) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 84 

Trafikplats till Hässleholm Nord 
Dnr: KLF 2022/254 

Beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att tillsammans med 
Trafikverket upprätta ett förslag till ett medfinansieringsavtal för uppförande av en 
trafikplats till det framtida verksamhetsområdet Hässleholm Nord. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Ulf Berggren (SD), Torsten Nilsson (M), Lena Wallentheim (S), Benny 
Petersson (S), Anders Edwall (C), Agneta Olsson Enochsson (L) och Magnus 
Akeborn M yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 24 mars 2022, § 18, följande. 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

- Uppdra åt tekniska nämnden att anhålla hos Trafikverket om ett 
medfinansieringsavtal för uppförande av en trafikplats till det framtida 
verksamhetsområdet Hässleholm Nord. 

Under rubriken Beskrivning av ärendet i protokollet från ovannämnda samman
träde anfördes följande. Tekniska förvaltningen har i dialog med Trafikverket 
kommit fram till den process som krävs för att den planerade trafikplatsen till 

Kommunfullmäktige 

J"'"~ IN j[2 Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Hässleholm Nord ska kunna genomföras. Det första steget i processen är att 
kommunen och Trafikverket godkänner och undertecknar ett medfinansieringsavtal 
med den innebörd att Trafikverket ska planera och genomföra trafikplatsen. Avtalet 
kommer även uppskatta den förväntade kostnaden och ange hur den ska fördelas 
mellan parterna. Eftersom verksamhetsområdets framdrift är av principiell karaktär 
föreslås att beslutet, att anhålla om ett avtal, fattas av kommunfullmäktige och 
verkställs av tekniska nämnden. 

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår vidare bland 
annat följande. Nämnden avser att återkomma med ett ärende till 
kommunfullmäktige i december 2022 för beslut om att godkänna 
medfinansieringsavtalet, godkänna en budget för att genomföra avtalet samt 
godkänna en budget för att genomföra en första etapp av verksamhetsområdet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunens andel av investeringen kommer uppgå till betydande belopp, eftersom 
det i grunden är ett kommunalt projekt. I det utkast till avtal som togs fram år 2018 
var den totala kostnaden uppskattad till mellan 60 och 70 miljoner kronor (prisnivå 
2017-06-01) varav Trafikverket åtog sig en fast delfinansiering om 4 miljoner 
kronor. I totalsumman ingick endast åtgärder i den statliga infrastrukturen. Med 
tanke på den prisutveckling som har varit sedan dess är det troligt att pris bilden i ett 
nytt utkast kommer att öka kraftigt. Andra kostnader som är direkt hänförliga till 
verksamhetsutövare, såsom ledningar för VA och el och liknande ska bekostas av 
dessa. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-06-15, § 103, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att tillsammans med Trafik
verket upprätta ett förslag till ett medfinansieringsavtal för uppförande av en 
trafikplats till det framtida verksamhetsområdet Hässleholm Nord. 

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

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

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

Kommunfullmäktige 

J"'l•~f(_ t Il I Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 85 

Motion om att göra en långsiktig plan för Hässleholms 
små- och byskolor 
Dnr: KLF 2022/64 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att beräkna kostnaden för 
utredningen. 

Reservationer 

Socialdemokraternas, Centerpartiets, Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter 
reserverar sig mot beslutet. 

Folkets väls ledamöter reserverar sig i förmån för sitt eget yrkande. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att beräkna kostnaden 
för utredningen. 

Lena Wallentheim (S), Anita Peterson (V), Anders E dwall (C) och Joachim Fors (S) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

Marie Hult (L), Stefan Larsson (M) och Agneta O lsson Enochsson (L) instämmer i 
Hanna Nilssons återremissyrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska återremitteras eller avgöras 
idag och finner att ärendet ska återremitteras. 

Votering begärs. 

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

33 ja-röster och 28 nej-röster lämnas. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

k J:IY :I-
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lars Johnsson (M) 

Hanna Nilsson (SD) 

Kenny Hansson (M) 

Ulf Berggren (SD) 

Robin Gustavsson (KD) 

Mikael Koenen (L) 

Sven Lundh (SD) 

Stefan Larsson (M) 

Jerry Andersson (SD) 

Karin Axelsson (M) 

Johan Peltonen (SD) 

Christer Caesar (KD) 

Kristina Lind (M) 

Mats Andersson (SD) 

Erik Berg (M) 

Marie Hult (L) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Douglas Roth (M) 

Lars Klees (SD) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Lina Bengtsson (M) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Karina Olsson (SD) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SO) 

Paul Thurn (SD) 

Lars Vidigsson (SD) 

Totalt 

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 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lena Wallentheim (S) 

Björn Widmark (FV) 

Joachim Fors (S} 

Lena Nilsson (S) 

Magnus Åkeborn (V) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Irene Nilsson (S) 

Johan Lindman (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Anders Edwall (C) 

Benny Petersson (S) 

Anita Peterson (V) 

Monica Ero (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Ola Lindahl (S} 

Allan Ljungqvist (FV) 

Ingrid Nyman (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Jonas Andersson (S} 

Meta Jarl (S} 

Lars Olsson (C) 

Agne Nilsson (C) 

Thom Nilsson (FV) 

Mikael Björklund (FV) 

Totalt 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet. 

Kommunfullmäktige 

'"'k kh /f 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

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

- Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en långsiktig 
plan för renovering av våra små- och byskolor med inriktning långsiktighet, 
underhåll, användande och utveckling. 

- Att planen därefter lyfts för politiskt beslut. 

Motionen har remitterats för yttrande till barn- och utbildningsnämnden och 
tekniska nämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut på sammanträde den 16 juni 2022, § 85, 
föreslagit att motionen mot bakgrund av vad som framgår av tjänsteskrivelse ska 
anses besvarad. 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 23 juni 2022, § 55, att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen "då detta arbete bör ingå i nämndernas 
lokalbehov med prioriteringsordning och att det finns redan framtagna 
underhållsplaner för våra byskolor". 

Bedömning 
Av yttrandena från nämnderna framgår att de finns underhållsplaner för alla skolor i 
kommunen. Det framgår också att det finns mycket påträngande och angelägna 
moderniserings-och renoverings behov även när det gäller andra skolor inom 
kommunen än den av motionärerna omtalade kategorin. Frågan om renovering eller 
andra åtgärder på en skola bör enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning 
grundas på behovet, inte på var skolan är belägen eller dess storlek. Mot denna 
bakgrund föreslås att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-08-31, § 130, kommunfullmäktige att bifalla 
motionen i sin helhet med tillägget att punkt 2 i motionen arbetas in i den befintliga 
lokalförsörjningsplanen. 

Moderaternas ledamöter samt Thomas Haraldsson (L), Robin Gustavsson (KD) 
och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD), Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

Thomas Harladsson (L), Björn Widmark (FV), Karin Axelsson (M) och Robin 
GusLwsson (KD) yrkar avslag på motionen. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att motionen ska avslås. 

Votering begärs. 

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

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

N AV-
LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA 

EJ 
STÅ 
R 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gusmvsson (KD) X 

Thomas 1-laraldsson (L) X 

I lanna Nilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Bjöm Widmark (r\/) X 

Lena Wallcntheim (S) X 

J oachim Fors (~) X 

I rcnc Nilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Lena Svensson (q X 

Lars Johnsson (J\<l) X 

8 5 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 86 

Uppföljning/utvärdering av bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
Dnr: KLF 2022/137 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Punkten 2.4 i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
återremitteras för politisk beredning." 

2. Punkten 2.6.1. f) i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda kompletteras med "kommunfullmäktiges ordförande eller", 
och får följande lydelse: 

"särskilt av kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens 
ordförande sammankallade överläggningar med parlamentarisk grupp, det 
vill säga representanter för de i fullmäktige representerade politiska partierna 
samt kommunalråd." 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att beslutspunkt 1 återremitteras för politisk 
beredning, han yrkar vidare att beslutspunkt 2 ska bifallas. 

Lena Wallentheim (S) instämmer i Robin Gustavssons (KD) återremissyrkande. 
Vidare yrkar hon bifall till beslutspunkt 2. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om beslutspunkt 1 ska återremitteras 
och finner att den ska återemitteras. 

Ordförande ställer därefter beslutspunkt 2 under proposition och finner den 
bifallen. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyr1<es 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottet har fattat beslut om att låta göra en uppföljning/ utvärdering av 
bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda efter ett års 
tillämpning. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-06-15, § 106, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Punkten 2.4 i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
ändras från "Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala 
bolag beslutas av moderbolagets styrelse" och får följande lydelse: 

"Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala bolag beslutas 
av dotterbolagets stämma." 

2. Punkten 2.6.1. f) i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda kompletteras med "kommunfullmäktiges ordförande eller", 
och får följande lydelse: 

"särskilt av kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens 
ordförande sammankallade överläggningar med parlamentarisk grupp, det 
vill säga representanter för de i fullmäktige representerade politiska 
partierna samt kommunalråd." 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar på följande ändringsyrkande avseende punkt 1: 
Punkten 2.4 i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda ändras 
från "Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala bolag beslutas av 
moderbolagets styrelse" och får följande lydelse: 

"Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala bolag beslutas av 
dotterbolagets stämma." 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till punkt 2. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till liggande förslag. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till Robin Gustavssons (KD) yrkande. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

k_ ±}{ jf 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Robin Gustavssons (K.D) 
förslag bifallet. 

Sänt till: 
Personalchef 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

§ 87 Omedelbart justerad i separat protokoll 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 88 

Borgensavgifter 2023 
Dnr: KLF 2022/551 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifterna för 2023 ligger kvar på 
oförändrad nivå: 

Rörlig ränta Hhem, Hibab Hlrn Miljö, Hlrn Fiber 

1 år 0,31% 0,56% 

2 år 0,35% 0,59% 

Fast ränta 

1 år 0,32% 0,57% 

2 år 0,39% 0,64% 

3 år 0,45% 0,70% 

4 år 0,47% 0,72% 

5 år 0,50% 0,75% 

6-10 år 0,53% 0,78% 

Tidigare fastställda borgensavgifter för respektive lån ska fortsätta att gälla under 
hela lånetiden. För nya eller omplacerade lån under 2023 ska de nya 
borgensavgifterna tillämpas. Utnyttjade koncernkontokrediter ska belastas med 
borgensavgifter för rörlig ränta, 1 år. 

Beskrivning av ärendet 

Inför beslut om borgensavgifter för 2021 gjordes en marknadsundersökning bland 
affärsbankerna som visade på en generellt högre nivå än tidigare, i synnerhet för 
längre löptider och i all synnerhet för Hässleholm Miljö AB, som bevisligen inte kan 
låna på egna meriter, vilket de själva kunnat konstatera genom uttrycklig förfrågan. 
Då en majoritet i kommunfullmäktige (KF § 152/ 2021) än en gång valde att bortse 
från utfallet av ekonomiavdelningens marknadsundersökningar finns ingen 
anledning att belasta bankerna med nya förfrågningar. Kommuninvest och Sabo har 
gjort en översyn av sin vägledning för beräkning av borgensavgifter där 

Kommunfullmäktige 

Joslekr11 J 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

tillämpningsanvisningar återstår, som troligen blir vägledande för kommunernas 
borgensavgifter framöver. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att borgensavgifterna 2022 får gälla även 
2023. Utifrån våra tidigare marknadsundersökningar innebär dock nivåerna ett 
gynnande av bolagen i förhållande till den förmån man får del av genom kommunal 
borgen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-08-31, § 118, kommunfullmäktige följande 
beslut: 

Borgensavgifterna för 2023 ligger kvar på oförändrad nivå: 

Rörlig ränta Hhem, Hibab Hlm Miljö, Hlm Fiber 

1 år 0,31% 0,56% 

2 år 0,35% 0,59% 

Fast ränta 

1 år 0,32% 0,57% 

2 år 0,39% 0,64% 

3 år 0,45% 0,70% 

4 år 0,47% 0,72% 

5 år 0,50% 0,75% 

6-10 år 0,53% 0,78% 

Tidigare fastst,~llda borgensavgifter för respektive lån ska fortsätta att gälla under 
hela lånetiden. För nya eller omplacerade lån under 2023 ska de nya 
borgensavgifterna tillämpas. Utnyttjade koncernkontokrediter ska belastas med 
borgensavgifter för rörlig ränta, 1 år. 

Sänt till: 
Kommunens bolag 
Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

,"~kr/I# Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Justering k J Il i I ""'"'" '"''~" 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Säkerhet i form av borgen för verksamheten vid 
Hässleholms Kretsloppscenter - ansökan om 
komplettering 
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. Borgensåtagandet ställs såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen. 

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

4. 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 Vankiva 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. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-06-07 beslut om detta (KF § 74/2022). 

Kommunfullmäktige 

J",re"k r }i I Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Mark- och miljödomstolen har 2022-07-26 förelagt bolaget att senast 2022-08-26 
inkomma med komplettering i form av förtydligande att den kommunala borgen 
kommunfullmäktige i Hässleholms kommun beviljat Hässleholm Miljö AB enligt 
beslut 2022-06-07 § 74 är ställd såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen. Bolaget 
har beviljats anstånd att inkomma med komplettering till 2022-09-16 och kommer 
söka ytterligare anstånd till 2022-10-15 med åberopande av den kommunala 
beslutsprocessen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-08-31, § 124, kommunfullmäktige följande 
beslut: 

1. Hässleholms kommun beviljar Hässleholm Miljö AB, 556555-0349, 
kommunal borgen på 9 5 miljoner kronor för bolagets verksamhet vid 
Hässleholms Kretsloppscenter. 

2. Borgensåtagandet ställs såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen. 

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

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

Sänt till: 
Hässleholm Miljö AB 
Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

J,s~ IL Tlf J Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 90 

Granskningsrapport om process av inköp av 
skyddsutrustning 
Dnr: KLF 2022/159 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Revisorernas granskningsrapport och omsorgsnämndens yttrande läggs till 
handlingarna. 

2. Omsorgsnämnden ska inom sex månader från kommunfullmäktiges beslut i 
detta ärende till kommunstyrelsen inkomma med rapportering om hur 
arbetet fortskrider med att efterkomma de rekommendationer som 
kommunens revisorer föreslagit i sin granskningsrapport. 

Yrkande 

Mikael Koenen (L) och Karin Axelsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i H ässleholms kommun 
genomfört en fördjupad granskning med syfte att bedöma om omsorgsnämnden 
har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende 
skyddsutrustning under 2021. 

Revisorerna delar rapportens bedömning att omsorgsnämnden har brustit i sin 
styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning. De 
bedömer att nämnden har säkerställt tillgången till skyddsutrustning och att den 
bristande styrningen och uppföljningen i detta fall inte inverkat negativt på 
nämndens övriga verksamheter eller patientsäkerheten. Revisorerna bedömer vidare 
att det är en brist att nämnden inte har säkerställt att gällande policys riktlinjer och 
regler följts. Nämnden har heller inte säkerställt att det fanns ett tillräckligt stöd för 
verksamheter och funktioner som genomförde inköp eller säkerställt att 
bedömningen av behovet grundas på länsstyrelsens rekommendationer. 

Omsorgsnämnden har yttrat sig över rapporten. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisor Patrik Tysper (SD) föredrar ärendet i kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-08-31, § 125, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Revisorernas granskningsrapport och omsorgsnämndens yttrande läggs till 
handlingarna. 

2. Omsorgsnämnden ska inom sex m ånader &ån kommunfullmäktiges beslut i 
detta ärende till kommunstyrelsen inkomma med rapportering om hur 
arbetet fortskrider med att efterkomma de rekommendationer som 
kommunens revisorer föreslagit i sin granskningsrapport. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

,",~ LN i Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 91 

Ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 
Dnr: KLF 2022/501 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till ändrad förbundsordning 
för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Till Hässleholms kommun har inkommit skrivelse från förbundschefen i 
Samordningsförbundet Skåne Nordost med följande innehåll. 

Under 2020 och 2021 har arbete pågått med att uppdatera den mall som Nationella 
rådet tagit fram för att ge samordningsförbunden stöd i framtagandet av 
förbundsordningar. Under framtagande av den uppdaterade mallen har 
Arbetsförmedlingen (AF), Försäkringskassan (FK) och Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) jurister varit involverade i arbetet. Uppdatering av mallen har gjorts 
för att både lag om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser (Finsamlagen) 
och kommunallagen har ändrats sedan mallen senast uppdaterades 2016. I samband 
med arbetet har parternas jurister också uppmärksammat den tolkning av 10 § i 
Finsamlagen som tidigare gjorts i förbundsordningsmallen av Nationella rådet är 
felaktig. För representation i styrelsen för ett samordningsförbund enligt 
Finsamlagen gäller enligt 10 § att varje förbundsmedlem skall vara representerad i 
styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Detta är ett minimum. Antalet 
ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter. Flera kommuner utgör inte en 
gemensam medlem utan varje kommun är en medlem i ett samordningsförbund och 
tillsammans bildar de en part. Det innebär att varje kommun och region som är 
medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till 
styrelsen. 

Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Utifrån de förändrade riktlinjerna har Samordningsförbundet Skåne Nordosts 
förbundsordning skrivits om och samtidigt har en generell översyn gjorts. Förslag 
till ny förbundsordning presenterades av förbundschefen under förbundets 
styrelsemöte den 13 juni 2022 och styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att skicka 
ut omarbetad förbundsordning till medlemsorganisationerna med förslag om 
godkännande. Ny förbundsordning avses tillämpas från och med den 1 januari 
2023. 

Av förslaget till ändrad lydelse framgår att de viktigaste ändringarna finns i §§ 5 
(styrelsen) och 6 (krav på kvalificerad majoritet i vissa fall). Vidare finns mindre 
justeringar i bland annat §§ 13, 14 och 18-20. Nu gällande förbundsordning framgår 
av dokument i ärendet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-08-31, § 127, kommunfullmäktige att godkänna 
föreliggande förslag till ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne 
Nordost. 

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

Sänt till: 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Kommunfullmäktige 

Justering 

I 
Utdraget bestyrkes 
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§ 92 

Motion om att ta bort de ekologiska produkterna i 
kommunen 
Dnr: KLF 2022/63 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionens första och andra attsatser, den tredje 
attsatsen ska anses besvarad. 

Reservationer 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Marie Hult (L), Anita Peterson (V) Dolores Öhman (MP) och Lars Johnsson (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anders Edwall (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut beträffande 
attsats ett och två. Vidare yrkar han bifall till motionens tredje attsats. 

Omröstning 

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut gällande dess första 
och andra attsats mot Hanna Nilssons bifallsyrkande och finner kommunstyrelsens 
förslag till beslut bifallet. 

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut gällande 
motionens tredje attsats mot Hanna Nilssons och Anders Edwalls förslag och 
finner kommunstyrelsens förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

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

• Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att 
upphandla och köpa in ekologiska produkter. 

Kommunfullmäktige 

Justering 

K Ik # 
Utdraget bestyrkes 
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• Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget 
beslut. 

• Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska 
närodlade alternativ. 

Barn- och u tbildningsnämnden, omsorgsnämnden och tekniska nämnden har 
inkommit med yttranden i ärendet. Kommunens upphandlingschef har varit 
nämnderna behjälplig vid handläggningen. 

Bedömning 
I kommunens måltidspolicy stadgas under rubriken Miljö och hållbar utveckling att 
"För att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är 
säsongsanpassade, ekologiskt och etiskt producerade". Att sluta att upphandla och 
köpa ekologiska produkter skulle alltså strida mot måltidspolicyn. 

Upphandling i aktuella fall ska ske enligt reglerna i lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling. Enligt 4 kap 1 § i lagen ska upphandlande myndigheter ska behandla 
leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Detta innebär bland 
annat att det inte är lagligt möjligt att bestämma att som villkor i en upphandling 
föreskriva att livsmedel ska vara närodlat eller odlat i Sverige. 

Med åberopande av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att 
motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-08-31, § 116, kommunfullmäktige att avslå 
motionens första och andra attsatser och att den tredje attsatsen ska anses besvarad. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig motivering 
undertecknad Hanna Nilsson (SD) med följande lydelse: 

"Sverigedemokraterna ser allvarligt på den ekonomiska situationen och menar på 
att vi måste dra in på allt som det bara går. Priserna på livsmedel har ökat 
explosionsartat och ekologiska produkter är väldigt mycket dyrare än "vanliga" 
livsmedel. Genom att sluta handla ekologiskt sparar kommunen flera miljoner och 
Sverigedemokraterna menar att dessa pengar behövs i kärnverksamheten. Det 
kommer inte göra någon som helst skillnad på matens kvalitet utan resultatet blir 
enbart lägre kostnad för kommuninvånarna." 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Kommunfullmäktige 

Justering 't- J ,,-7' $. I Utd,agetbesty~es 
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Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag gällande attsatserna ett 
och två och att den tredje attsatsen ska anses besvarad. 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag gällande attsatserna ett 
och två och yrkar bifall till attsats tre. 

Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Thomas Haraldsson (L), Björn 
Widmark (FV) och Irene Nilsson (S) instämmer i Lena Wallentheims förslag. 

Ordförande ställer först förslagen avseende punkterna ett och två mot varandra och 
finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla motionens attsatser röstar nej." 

10 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

J N 
AV -

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE STÅ 
A EJ R 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Thomas Harnldsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SO) X 

Björn Widmark (FY) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Lena Svensson (q X 

Lars J ohnsson (M) X 

1 
0 3 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att första och andra attsatserna ska avslås. 

Ordförande ställer därefter förslagen avseende attsats tre mot varandra och finner 
Lena Wallentheims förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Lena Wallentheims 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla motionens attsats röstar nej." 

Kommunfullmäktige 

Justering 

kxJJ I 
Utdraget bestyrkes 
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9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas . 

LEDAMOT/ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

Karin Axelsson (M) 

Robin Gustavsson (KO) 

T homas 1-laraldsson (L) 

Hanna Nilsson (SO) 

Ulf Berggren (SD) 

Sven Lundh (SD) 

Björn Widmark (FV) 

Lena Wallcnthcim (S) 

Joachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Lena Svensson (q 

Lars J ohnsson (M) 

J N 
A EJ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

AV-
STÅ 
R 

9 4 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att tredje attsatsen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 
Upphandlingsenheten 

Kommunfullmäktige 

Justering 

~11'/ f: 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 93 

Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen 
Dnr: KLF 2021/645 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Punkt 1 i motionen ska anses besvarad. 

2. Punkt 2 i motionen avslås 

Beskrivning av ärendet 

Sven Lundh och Susanne Lottsfeldt, båda Sverigedemokraterna, väckte en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de yrkade följande. 

1. Att berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens hundrastgårdar 
och dess geografiska platser. 

2. Att på av berörd nämnds valda plats/platser uppföra ny/nya 
hundrastgårdar. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 25 
november 2021, § 113, beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
"med hänsyn att rutiner redan finns." 

I tjänsteskrivelse den 12 januari 2022 gjorde kommunledningsförvaltningen följande 
bedömning Av utredningen från tekniska nämnden framgår att det för närvarande 
finns fyra hundrastgårdar på kommunens mark och var de är belägna. Mot 
bakgrund av dessa uppgifter och då något behov av att ge ett uppdrag om 
inventering med mera därför inte kan anses föreligga bör motionen i denna del 
anses besvarad. Praxis hos tekniska förvaltningen synes vara att om hundrastgård 
anordnas ska den skötas av en för ändamålet bildad förening. Nya hundrastgårdar 
kan således komma att anordnas, men det förutsätter alltså engagemang från 
hundägarna. Därmed behöver kommunens resurser inte ianspråkt'ls för skötseln. 
Någon anledning att frångå denna praxis har enligt kommunledningsförvaltningens 
uppfattning inte framkommit. Motionen i denna del bör därför avslås. - Förslaget 
till beslut var att punkt 1 i motionen skulle anses besvarad och punkt 2 avslås. 

Kommunfullmäktige 

Justering 

~rJJ I 
Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutade därefter vid sammanträde den 2 februari 2022, § 25, att 
återremittera ärendet "för att låta utreda eventuellt antal, plats/platser och 
finansiering av hundrastgård/hundrastgårdar i Hässleholms stad" 

Tekniska nämnden har inkommit med utredning och föreslår i beslut vid 
sammanträde den 24 mars 2022, § 21, att kommunstyrelsen godkänner den. Av 
utredningen framgår bland annat följande. Tekniska förvaltningen har tittat på 
platser som eventuellt skulle kunna användas till hundrastgårdar och då kommit 
fram till sex tänkbara platser, vilka framgår av karta i ärendet. Hundrastgården är 
tänkt att vara ca 30x30 meter med 1,2 meter högt flätverksstaket samt dubbelgrind. 
Markbeläggning är gräs och utrustning i rastgården kan vara en bänk, en 
informationstavla, några större stenar samt hundlatrin. Byggkostnad per 
hundrastgård beräknas till 100 000 - 150 000 kronor beroende på förutsättningarna. 
Detta är en kostnad som tidigare har legat på den förening som tagit på sig att 
ansvara och sköta rastgården. Driftskostnad hamnar på cirka 8 000 - 12 000 
kronor/år och hundrastgård. Det inkommer högst ca 1-2 samtal/år till 
förvaltningen med förfrågan om att anlägga en hundrastgård. 

Bedömning 
Av ovannämnda utredning framgår sex platser i Hässleholm där det enligt tekniska 
nämnden kan vara tänkbart att anlägga hundrastgårdar. Vidare framgår beräknad 
kostnad för uppförande och drift. Det finns för närvarande inte några 
hundrastgårdar i Hässleholms stad; de som finns i kommunen är belägna i Vinslöv, 
Vittsjö, Hästveda och Tyringe. Det har, som framgår av tidigare yttrande från 
nämnden, hittills varit nämndens praxis att om hundrastgård anordnas ska den 
skötas av en för ändamålet bildad förening. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer fortfarande att det kan anses vara en lämplig ordning. Mot denna 
bakgrund och då intresset för närvarande av att anlägga hundrastgårdar tydligen är 
litet vidhåller kommunledningsförvaltningen sitt tidigare ställningstagande. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-08-31, § 128, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Punkt 1 i motionen ska anses besvarad. 

2. Punkt 2 i motionen avslås 

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

"Sverigedemokraterna i Hässleholm lade denna motion för att vi vill ha fler 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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hundrastgårdar på strategiskt utvalda platser i vår kommun. Vi tycker att detta är en 
kommunal angelägenhet och inte som de andra partierna, att föreningar ska driva 
dem." 

Lena Svensson (C) avstår från att delta i beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Votering begärs. 

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

9 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. 

J N 
AV-

LEDAMOT / TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE STÅ 
A EJ R 

Karin A.~clsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Thomas Haraldsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FY) X 

Lena Wallcnthcim (S) X 

J oachim fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Lena Svemson (C) X 

Lars Johnsson (M) X 

9 3 1 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering 

VK_ J:jy jF 
Utdraget bestyrkes 
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§ 94 

Motion om inventering av tomma hus 
Dnr: KLF 2021/464 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Centerpartiets ledamöter 
reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Johan Llndman (S), Anders Edwall (C) och Anita Peterson M yrkar bifall till 
motionen. 

Ulf Berggren (SD), Lars Johnsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L) och Björn 
Widmark (FV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

37 ja-röster och 24 nej-röster lämnas. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Ja 

Hanna Nilsson (SD) Ja 

Kenny Hansson (M) Ja 

Ulf Berggren (SD) Ja 

Björn Widmark (FV) Ja 

Robin Gustavsson (KD) Ja 

Mikael Koenen (L) Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lena Wallentheim (S) 

Joachim Fors (S) 

Magnus Åkeborn (V) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Irene Nilsson (S) 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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Sven Lundh (SO) 

Stefan Larsson (M) 

Jerry Andersson (SD) 

Karin Axelsson (M) 

Johan Peltonen (SD) 

Christer Caesar (KD) 

Kristina Lind (M) 

Mats Andersson (SD) 

Erik Berg (M) 

Marie Hult (L) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Douglas Roth (M) 

Lars Klees (SD) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Torsten Nilsson (M) 

Jonny Dolkow (SD) 

Lina Bengtsson (M) 

Gunnel Bruhn (SD) 

Agneta Olsson Enochsson (L) 

Hanna Sjöstrand (SO) 

Margreth Segerstein (M) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Maria Tennevi (KD) 

Karina Olsson (SD) 

Thom Nilsson (FV) 

Mikael Björklund (FV) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Lars Vidigsson (SD) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Johan Lindman (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Anders Edwall (C) 

Benny Petersson (S) 

Anita Peterson (V) 

Monica Ero (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Arberesha Sabani (MP) 

Connie Asterman (S) 

Ola Lindahl (S) 

Ingrid Nyman (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Jonas Andersson (S) 

Meta Jarl (S) 

Marianne Nilsson (S) 

Lars Olsson (C) 

Agne Nilsson (C) 

Totalt 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

24 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Beskrivning av ärendet 

Johan Lindman (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han yrkar att 
Hässleholms kommunfullmäktige ger uppdrag till berörd nämnd att inventera 
tomma hus i syfte att undersöka möjligheten till mer permanent boende. 

Som grund för motionen anför han följande. I Sverige står många hus tomma. D et 
är svårt att beräkna exakt hur många, men det kan uppgå till så många som över 
100 000. Hus som står tomma och öde kan upplevas som att de förfular miljön och 
kan i värsta fall vara både en miljöfara och innebära risk för olyckor. De kan också 
skapa en känsla av otrygghet bland grannar. 

Samtidigt finns det många som inte önskar annat än att få tag på ett hus för ett 
permanent boende, och flera kommuner har under de senaste åren börjat inventera 
tomma och öde hus. När Falkenbergs kommun gjorde en inventering fick 45 hus 
nya ägare som kunde flytta in i de tidigare tomma husen, enligt organisationen Hela 
Sverige. Hela Sverige ser också ett stort intresse av att bo på landsbygden, där de 
flesta tomma hus finns. 

Det finns olika sätt att genomföra inventering av tomma hus och på vilket sätt 
dialog förs med de som äger dem. Kommuner som har gjort inventeringar har hittat 
olika sätt att nå ut. Hässleholms kommun kan med fördel se på hur andra har gjort 
och välja det som passar oss bäst lokalt. Att hus står tomma innebär ett slöseri med 
resurser, och att i stället försöka hitta nya ägare som vill bo i dem innebär stor glädje 
både för de som hittar sitt drömhus men också för kommunen som kan erbjuda fler 
ett boende. 

Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som vid 
sammanträde den 27 april 2022, § 44, beslutat att överlämna miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande över motionen som miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens svar till kommunledningsförvaltningen samt att med detta 
beslut anse remissen vara besvarad. 

Av nämnda yttrande framgår följande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ser 
generellt sett positivt på att hitta möjligheter till nya permanentboenden i 
kommunen. En inventering av hus som står tomma kan vara en del i att tillskapa ett 
mindre antal permanentboenden. Som exempel har bland annat Falkenbergs 
kommun gjort en inventering av tomma hus. Deras definition på tomma hus var att 
ingen var mantalsskriven på adressen, vilket medförde att en stor del av de 
inventerade husen var sommarstugor och att siffran 1 300 inte riktigt blev 
rättvisande. Kopplat till inventeringen gjordes också en marknadsföringskampanj 
för att locka nya invånare till kommunen. Resultatet har hittills lett till att ca 45 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ tfl /-

40 (42) 



,,,,,,,,,, 

~ ~ I ---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

tomma hus har fått nya ägare. Metoden har alltså gett ett mindre men positivt 
resultat samtidigt som det sannolikt kräver ett omfattande arbete i både inventering 
och uppföljning. Då ett uppdrag av den här sorten inte ligger inom ordinarie 
verksamhet så krävs också tillförande av resurser. 

Bedömning 
Mot bakgrund av att aktuellt uppdrag inte ryms inom miljö- och stadsbyggnads
nämnden ordinarie verksamhet, utan kräver tillförande av resurser samt att det 
skulle kräva ett omfattande arbete i både inventering och uppföljning föreslår 
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-08-31, § 129, kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Socialdemokraternas ledamöter och Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet. 

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

"Sverigedemokraterna tycker att denna motion är väldigt bra och vi stämmer in i 
det behovet som motionen behandlar. D ock menar vi att detta inte är något vi i 
denna situation kan prioritera framför andra viktiga uppgifter på Miljö- och 
stads byggnadsnämnden. 

Men vi tror på att detta kan göras av förvaltningen när tid finnes och ej genom ett 
motionsbeslut utan genom dialog och styrning. 

På grund av ovanstående väljer vi att reservera oss mot beslutet trots att vi ej yrkade 
något annat." 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Votering begärs. 

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

Kommunfullmäktige 

Justering 

~ J;H I 
Utdraget bestyrkes 
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8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

Karin Axelsson (M) 

Robin Gustavsson (KD) 

Thomas I lamldsson (L) 

Hanna Nilsson (SO) 

Ulf Berggren (SO) 

Sven Lundh (SD) 

Björn Widmark (FY) 

Lena Wallcnthcim (S) 

Joachim Fors (!:,) 

I rcnc Nilsson (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Lena Svensson (q 
Lars Johnsson (l\1) 

JA 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SA.MMANTRÄD ESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

N AV-
STÅ EJ R 

X 

X 

X 

X 

X 

8 5 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ IIY I 
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