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Kallelse till kommunfullmäktige  

Måndagen den 31 januari 2022, kl. 18:00 
Röda salongen, Hässleholm Kulturhus 
 

I tur att justera: Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Ersättare:  Ola Lindahl och Gunnel Bruhn 
Tid och plats för justering: Kl. 13:00 fredagen den 4 februari, sammanträdesrum 1 stadshuset  
 

Föredragningslista    

 

 Ärenden   

1. Frågor och interpellationer  

 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande om statligt bidrag för  
   att installera laddstolpar 
 

   

2. Valärenden 

Handlingar   

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-01-28 
 

   

3. Anmälningsärenden 

Handlingar   

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-01-19 
 

   

4. Inlämnade motioner 

 • Motion om att göra Hässleholm till en äldrevänlig kommun! 
 

   

5. Motion ”Säg upp avtalet kring Sverigeförhandlingen”  

Handlingar   

 • KF protokoll 2021-12-13 
 • KS protokoll 2021-09-01 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-06-24 
 • Ramavtal om finansiering och medfinansiering av  
   höghastighetsjärnväg 
 • Motionen  
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6. Motion om ”Vätgasstrategi”  

Handlingar   

 • KF protokoll 2021-11-29 
 • KS protokoll 2021-09-01 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-07-01 
 • MSN protokoll 2021-06-23 
 • MSF tjänsteskrivelse 2021-06-01 
 • Motionen 
 

  

7. Motion om tätortsnära naturreservat  

Handlingar   

 • KF protokoll 2021-11-29 
 • KS protokoll 2021-09-01 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-06-17 
 • Naturvårdsplan för Hässleholms kommun – remissversion  
 • Motionen  
 

  

8. Motion om att inrätta lokalt fastighetsansvar  

Handlingar   

 • KF protokoll 2021-12-13 
 • KS protokoll 2021-11-24 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-10-05 
 • TN protokoll 2021-09-30 
 • TF tjänsteskrivelse 2021-08-31 
 • Motionen 
 

  

9. Motion om kostnadsfria halkskydd/broddar  

Handlingar   

 • KF protokoll 2021-12-13 
 • KS protokoll 2021-11-24 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-09-30 
 • ON protokoll 2021-09-07 
 • OF tjänsteskrivelse 2021-06-15 
 • Motionen 
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10. Motion om regnbågens färger på allmänna platser  

Handlingar   

 • KS protokoll 2021-12-15 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-11-08 
 • TN protokoll 2021-10-28 
 • TF tjänsteskrivelse 2021-09-16 
 • KFN protokoll 2021-09-30 
 • Motionen 

  

11. Motion om ”Svenska flaggans färger på allmänna platser”  

Handlingar   

 • KS protokoll 2021-12-15 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-11-05 
 • TN protokoll 2021-10-28 
 • TF tjänsteskrivelse 2021-09-16 
 • KFN protokoll 2021-09-30 
 • KS protokoll 2021-10-27 
 • Integrationsstrategin 
 • Motionen  

  

12. Motion om cykelkarta för Hässleholms kommun  

Handlingar   

 • KS protokoll 2021-12-15 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-11-10 
 • MSN protokoll 2021-10-27 
 • MSF tjänsteskrivelse 2021-10-06 
 • Motionen 

  

13. Motion om industrimark Hässleholm Nord  

Handlingar   

 • KS protokoll 2021-12-15 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-11-10 
 • TN protokoll 2021-10-28 
 • TF tjänsteskrivelse 2021-09-17 
 • Motionen 

  

 
Kommunfullmäktige 

Douglas Roth (M) 
Ordförande 
 
Sänds i närradio, 98,9 Mhz och via www.hassleholm.se/kfwebbradio 

http://www.hassleholm.se/kfwebbradio
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Fråga till KS-ordförande Lars Johnsson (M) om statligt bidrag för att installera 
laddstolpar  

Den 26 januari informerade Sveriges Radio om en granskning om hur kommunerna tagit del 

av bidrag från staten för att installera laddstolpar. Möjligheten att söka bidrag finns sedan år 

2015. Kommunerna kan söka bidrag för publika laddplatser för elbilar. Privat personer och 

företag kan söka stöd till elbilsladdare vid bostäder och arbetsplatser.  

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

 Danderyd: 610-615 kronor per invånare 

 Värmdö: 580-587 kronor per invånare 

 Malung-Sälen: 548 kronor per invånare 

I Hässleholm hamnar siffran på knappa 79 till 82 kr. I vilken omfattning kommunen 

informerar sina invånare om möjligheten att söka bidra är avgörande för att lyckas med att 

fler privatpersoner och företag söker bidraget.  

Jag kontaktade Sveriges Radio för att få information om hur mycket stöd fick Hässleholms 

kommun för publika laddplatser. De kunde inte fastställa siffran. Sorsele fick 3,7 miljoner kr, 

Pajala fick 6,9 miljoner kr och Arjeplog fick 2 miljoner kronor.  

Enligt Sveriges klimatmål ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter minska med 

minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Att ha publika laddstationer är viktigt för 

att åstadkomma en hög andel laddfordon, skapa förtroende för laddfordon och skapa god 

rörlighet. Alltså, ju fler publika laddplatser desto fler personer som vågar välja elbilen när de 

köper nytt.  

Jag vill få svar på följande frågor: 

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

2. Hur tänker du säkerställa att kommunen tar del av existerande stadsbidrag för 

miljöåtgärder i så stor omfattning som möjligt, till exempel för installation av publika 

laddstolpar? 

3. Hur utformas kommunens information till privatpersoner och till företag gällande 

olika statliga bidrag för miljö- och klimatåtgärder? Tycker du att insatserna är 

tillräckliga?  

Dolores Öhman (MP)  

27 januari 2022 
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 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
0451-26 83 57 
louise.davidsson@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Valärenden 
 
KLF 2021/817 
Avsägelse av uppdrag som ordförande i kultur- och fritidsnämnden  
Winnie Aronsson (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2022. 

Valet behandlades i valberedningen den 13 december 2021 (protokoll bifogas) och 
i kommunfullmäktige samma dag. I kommunfullmäktige begärdes votering men 
valet bordlades.   

 
KLF 2022/13 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Sievert Aronsson (L) avsäger sig uppdraget som ersättare i miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. Avsägelsen ska beviljas och ny ersättare utses.  

Nominering  
Ingen nominering har inkommit.  

 
KLF 2022/50 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Zidon Kristensson (KD) avsäger sig uppdraget som ledamot i miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. Avsägelsen ska beviljas och ny ledamot utses.  

Nominering  
Kristdemokraterna nominerar André Lådö (KD) till uppdraget.  
 

Kommunledningsförvaltningen 

 
Louise Davidsson  
Kommunsekreterare 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 
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 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
louise.davidsson@hassleholm.se 
 

 

 Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  
E-post: info@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Anmälningsärenden 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

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

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

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

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

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

KLF 2021/917-1 
Revisorerna har granskat huruvida sammanslagning av tidigare miljönämnd och 
byggnadsnämnd till en miljö- och stadsbyggnadsnämnd har skett på ett 
ändamålsenligt sätt. Utifrån granskningsresultaten har revisorerna lämnat 
rekommendationer till kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden.  
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KLF 2021/924-1 
Revisorerna har gjort en uppföljning av tidigare granskning avseende 
kostnadsfördelning inom skolan. Med årets granskning har revisorerna velat ta del 
av hur nämnden arbetar vidare med uppföljning av elevkostnadens utveckling. 
Utifrån granskningsresultaten önskar revisorerna barn- och utbildningsnämndens 
svar senast den 15 februari 2022.  

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

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

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

 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Louise Davidsson 
Kommunsekreterare 



 
Motion till kommunfullmäktige 

Gör Hässleholm till en äldrevänlig kommun! 
Hässleholm är i flera avseenden en bra stad och kommun att leva i.  
Men många äldre känner sig otrygga och möter problem som försämrar deras livskvalitet. 

Det finns anledning att höja ambitionsnivån vad gäller vår kommuns äldrevänlighet och ta ett 
mer samlat grepp på det äldrepolitiska området.  
Ett sätt är att ansluta sig till WHO:s nätverk för äldrevänliga städer, The Global Network for 
Age-friendly Cities and Communities, där städer och kommuner från ett 40-tal länder ingår. 
WHO (World Health Organization) har utvecklat ett ramverk för att främja lokalt 
utvecklingsarbete och fokuserar på åtta områden: 
Tillgänglighet till byggnader och miljöer, Transporter, Boende, Gemenskap och 
fritidsverksamhet, Social inkludering (åldersdiskriminering), Medborgerligt deltagande och 
inflytande, Information och kommunikation, Vård, omsorg och service. 

Den genomsnittliga levnadsåldern ökar och Sverige är nu ett ”superaged society”,  
det vill säga ett land där mer än 20 % av befolkningen är 65 år eller äldre.  
Ett äldrevänligare Hässleholm skulle påverka våra äldres livskvalitet positivt. Sannolikt 
minskar då också behovet av vård och omsorg som förskjuts högre upp i ålder. 
Medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer medför ingen särskild medlemsavgift 
men man förbinder sig att bedriva ett utvecklingsarbete inriktat på en treårig handlingsplan. 
Medlemskapet öppnar upp för ett arbetssätt som kan ge äldre människor ett bättre och 
tryggare liv. 

Mot bakgrund av detta föreslår vi  

att Kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun blir medlem i WHO:s nätverk för 
äldrevänliga städer, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till 
medlemsansökan från Hässleholms kommun 

Lena Svensson och Ann-Kristin Johnsson, Centerpartiet Hässleholm 

Med jordnära visioner  
vill vi skapa en grön och trygg vardag  
som ger kraft åt varje människa 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 268 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdalum 
2021-12-13 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson, Ulf Berggren, J erry Andersson, Johan Peltonen, Susanne Lottsfeldt 
och Sven Lundh, samtliga Sverigedemokraterna, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de anför följande. 

Sverigedemokraterna har hela tiden varit negativt inställda till den 
höghastighetsjärnväg som planeras och som kommer att förstöra vår landsbygd i 
Hässleholms kommun. Vi har haft en väldigt drivande majoritet i denna fråga som 
består av framförallt Socialdemokraterna. Nu när det börjar bli skarpt läge har dock 
flera av de övriga partierna som ställt sig bakom höghastighetsbanan och 
Sverigeförhandlingen följt Sverigedemokraterna i denna fråga. Sverigedemokraterna 
har hela tiden framfört att vi vill att de nya stambanorna skall byggas längs med den 
befintliga banan i lägre hastighet. När vi nu har en majoritet av partierna i 
Hässleholms kommun som ställer sig bakom denna linje är första steget för oss att 
stoppa den befintliga planeringen av höghastighetsbanan att säga upp avtalet vi 
ingått om Sverigeförhandlingen. 

Motionärerna yrkar med hänvisning till vad sålunda anförts följande. 

1) Att avtalet om Sverigeförhandlingen sägs upp. 
2) Att Hässleholm tar ett nytt beslut om kommunens ställningstagande angående 
den planerade höghastighetsbanan. 
3) Att samtliga skrivelser gällande Sverigeförhandlingen stryks ur kommunens 
planer samt strategier. 

Bedömning 

Den 11 december 2017, § 256, beslutade kommunfullmäktige att godkänna 
föreliggande förslag till ramavtal inklusive bilagor och objektavtal avseende 
höghastighetsjärnväg Hässleholm - Lund. 

I ramavtalet stadgas bland annat följande. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

44 (58) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Punkt 13.2."Ramavtalet och respektive Objektavtal kan, med undantag för vad som 
sägs i punkt 3.2, inte sägas upp eller frånträdas av Part med mindre än att samtliga 
Parter enas därom". 

Punkt 3.2: "Statens åtaganden avseende genomförande av Projektet enligt detta 
Ramavtal, är villkorade av att medel för åtagandenas uppfyllande i särskild ordning 
beslutas av regeringen och att regeringen har informerat parterna om att detta skett. 
Om inget regerings beslut avseende Projektet tagits senast år 2023 kan någon Part 
begära omprövning eller utträde av avtalet". 

Med Projekt avses enligt punkt 4.1 byggandet av höghastighetsjärnväg för 
respektive delsträckor som ingår i Huvudprojektet och för vilka separata Ramavtal 
ska ingås mellan berörda parter, dvs. respektive Ramavtals omfattning utgör ett 
Projekt. 
I detta fall är Projektet höghastighetsjärnväg sträcka Hässleholm - Lund (ramavtal 
5). 

Som framgår att det ovan anförda kan kommunen tidigast 2023 begära utträde ur 
avtalet och det endast om staten inte har fattat något beslut om Projektet. Några 
förutsättningar att nu begära utträde ur avtalet finns alltså inte och motionen bör 
därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, § 248, att bordlägga ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-01, § 163, kommunfullmäktige att motionen 
ska avslås. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet och lämnar följande 
skriftliga motivering undertecknad Ulf Berggren (SD) och Hanna Nilsson (SD): 

"Sverigedemokraterna vill med omedelbar verkan säga upp avtalet kring 
Sverigeförhandlingen. Detta framför allt för att i förlängning stoppa utbyggnaden 
av den planerade höghastighetsjärnvägen som planeras byggas mellan Hässleholm
Stockholm. Sverigedemokraterna har hela tiden varit emot denna utbyggnad. 

När det gäller den första punkten i motionen så kommer vi yrka bifall på att 
sverigeförhandlingen skall sägas upp och detta får då göras när det tidigast är 
möjligt. När det gäller punkt 2 i motionen att vi ska ta ett nytt ställningstagande 
kring höghastighetsbanan vill vi göra detta i kommunfullmäktige som är 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SANIMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

kommunens högst beslutande organ och det bör göras inom det närmsta. Även 
punkt 3 när det gäller att ta bort alla skrivelser om Sverigeförhandlingen i 
kommunens planer och strategier menar vi måste göras så fort det bara är möjligt. 

På grund av ovanstående valde vi att yrka bifall på motionen, då detta förslag ej 
vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet." 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson 
Enochsson (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande och lämnar följande 
gemensamma motivering: 

"I beslut 2021-03-31, § 50, ställde sig Kommunstyrelsen bakom ett yttrande till 
Trafikverket där kommunens ställningstagande i fråga om ny höghastighetsjärnväg 
klargjordes. Av yttrandet framgår bland annat att kommunen motsätter sig att de 
nya stambanoma byggs för 320 km/h samt att kommunen avstyrker samtliga de av 
Trafikverket föreslagna lokaliseringsaltemativen. I stället förordas en ny eller 
omarbetad lokaliseringsutredning där den nya järnvägen ska förläggas i huvudsak 
utmed befintlig stambana. 

Genom yttrandet har kommunen gjort ett nytt ställningstagande angående den 
planerade höghastighetsjärnvägen. Motionen skall därför i denna del anses vara 
besvarad. 

Med hänvisning till vad som framgår av KLF tjänsteskrivelse vad gäller möjligheten 
att säga upp avtalet kring Sverigeförhandlingen skall motionen i övriga delar avslås." 

Hanna Nilsson (SD) och Björn Widmark (FV) yrkar bifall till motionen. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar avslag på punkterna 1 och 3 men yrkar att punkten 2 
ska anses besvarad. 

Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Karin Axelsson (M) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till Robin 
Gustavssons förslag. 

Ordförande ställer motionens respektive punkter under proposition punkt för 
punkt och finner arbetsutskottets förslag bifallet vad gäller punkt 1. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag att avslå punkt 1 röstar ja. Den som vill bifalla punkt 1 röstar nej." 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT 

Karin Axelsson (M) 

Robin Gustavsson (KD) 

AV1eta Olsson Enochsson (L) 

Hanna Nilsson (SD), 1 :e vice ordförande 

Ulf BerQ"tnen (SD) 

Sven Lundh (SD) 

Björn Widmark (FV) 

Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande 

Joachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Henrik Backlund (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars Johnsson (M), Ordförande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

JA NEJ 
AV -
STÅR 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

9 4 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag gällande 
motionens första punkt. 

Ordförande ställer därefter de tre förslagen gällande motionens andra punkt under 
proposition och finner Robin Gustavssons förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Arbetsutskottets förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses. Ordförande ställer 
Robin Gustavssons förslag mot Hanna Nilssons förslag och finner Robin 
Gustavssons förslag utsett till motförslag. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrl<es 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. " Den som vill utse Robin Gustavssons 
förslag till motförslag röstar ja. D en som vill utse Hanna Nilssons förslag till 
motförslag röstar nej." 

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

LEDAMOT JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Aimeta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna N ilsson (SD), 1 :e vice ordförande X 

Ulf Ber2:~en (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande X 

Joachim Fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Henrik Backlund (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars Johnsson (M), Ordförande X 

4 4 5 

Med ordförandens utslagsröst har kommunstyrelsen beslutat att utse Robin 
Gustavssons förslag till motförslag. 

I huvudpropositionen godkänns följande voteringsproposition. Den som vill bifalla 
arbetsutskottets förslag gällande motionens andra punkt röstar ja. Den som vill 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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bifalla Robin Gustavssons förslag röstar nej. 

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

LEDAMOT JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Aimeta Olsson Enochsson a.,) X 

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

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande X 

Joachim Fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Henrik Backlund (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars Johnsson (M), Ordförande X 

5 4 4 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag avseende 
motionens andra punkt. 

Ordförande ställer slutligen förslagen gällande motionens tredje punkt mot 
varandra och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Sänt till: 

Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 
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§ 163 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet och lämnar följande 
skriftliga motivering undertecknad Ulf Berggren (SD) och Hanna Nilsson (SD): 

"Sverigedemokraterna vill med omedelbar verkan säga upp avtalet kring 
Sverigeförhandlingen. Detta framför allt för att i förlängning stoppa utbyggnaden av 
den planerade höghastighetsjärnvägen som planeras byggas mellan Hässleholm
Stockholm. Sverigedemokraterna har hela tiden varit emot denna utbyggnad. 

När det gäller den första punkten i motionen så kommer vi yrka bifall på att 
sverigeförhandlingen skall sägas upp och detta får då göras när det tidigast är 
möjligt. är det gäller punkt 2 i motionen att vi ska ta ett nytt ställningstagande 
kring höghastighetsbanan vill vi göra detta i kommunfullmäktige som är 
kommunens högst beslutande organ och det bör göras inom det närmsta. Även 
punkt 3 när det gäller att ta bort alla skrivelser om Sverigeförhandlingen i 
kommunens planer och strategier menar vi måste göras så fort det bara är möjligt. 

På grund av ovanstående valde vi att yrka bifall på motionen, då detta förslag ej 
vann gehör väljer vi att reservera o s mot beslutet." 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson 
Enochsson (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande och lämnar följande 
gemensamma motivering: 

"I beslut 2021-03-31, § 50, ställde sig Kommunstyrelsen bakom ett yttrande till 
Trafikverket där kommunens ställningstagande i fråga om ny höghastighetsjärnväg 
klargjordes. Av yttrandet framgår bland annat att kommunen motsätter sig att de 
nya stambanoma byggs för 320 km/h samt att kommunen avstyrker samtliga de av 
Trafikverket föreslagna lokaliseringsaltemativen. I stället förordas en ny eller 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

omarbetad lokaliseringsutredning där den nya järnvägen ska förläggas i huvudsak 
utmed befintlig stambana. 

Genom yttrandet har kommunen gjort ett nytt ställningstagande angående den 
planerade höghastighetsjärnvägen. Motionen skall därför i denna del anses vara 
besvarad. 

Med hänvisning till vad som framgår av KLF tjänsteskrivelse vad gäller möjligheten 
att säga upp avtalet kring Sverigeförhandlingen skall motionen i övriga delar avslås." 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) och Björn Widmark (FV) yrkar bifall till motionen. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar avslag på punkterna 1 och 3 men yrkar att punkten 2 
ska anses besvarad. 

Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Karin Axelsson (M) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till Robin 
Gustavssons förslag. 

Omröstning 

Ordförande ställer motionens respektive punkter under proposition punkt för 
punkt och finner arbetsutskottets förslag bifallet vad gäller punkt 1. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsut kottets 
förslag att avslå punkt 1 röstar ja. Den som vill bifalla punkt 1 röstar nej ." 

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

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

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Kommunstyrelsen 
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Björn Widmark (FV) 

Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande 

Joachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Henrik Backlund (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars Johnsson (M), Ordförande 

SAMJv[ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

9 4 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag gällande 
motionens första punkt. 

Ordförande ställer därefter de tre förslagen gällande motionens andra punkt under 
proposition och finner Robin Gustavssons förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Arbetsutskottets förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses. Ordförande ställer 
Robin Gustavssons förslag mot Hanna Nilssons förslag och finner Robin 
Gustavssons förslag utsett till motförslag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill utse Robin Gustavssons 
förslag till motförslag röstar ja. Den som vill utse Hanna Nilssons förslag till 
motförslag röstar nej." 

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

LEDAMOT JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

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

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Kommunstyrelsen 
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Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande 

Joachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Henrik Backlund (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars Johnsson (M), Ordförande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 4 5 

Med ordförandens utslagsröst har kommunstyrelsen beslutat att utse Robin 
Gustavssons förslag till motförslag. 

I huvudpropositionen godkänns följande voteringsproposition. Den som vill bifalla 
arbetsutskottets förslag gällande motionens andra punkt röstar ja. D en som vill 
bifalla Robin Gu tavssons förslag röst.'lr nej. 

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

LEDAMOT JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

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

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande X 

Joachim Fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Henrik Backlund (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars Johnsson (M), Ordförande X 

5 4 4 
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Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag avseende 
motionens andra punkt. 

Ordförande ställer slutligen förslagen gällande motionens tredje punkt mot varandra 
och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson, Ulf Berggren, Jerry Andersson, Johan Peltonen, Susanne Lottsfeldt 
och Sven Lundh, samtliga Sverigedemokraterna, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de anför följande. 

Sverigedemokraterna har hela tiden varit negativt inställda till den 
höghastighetsjärnväg som planeras och som kommer att förstöra vår landsbygd i 
Hässleholms kommun. Vi har haft en väldigt drivande majoritet i denna fråga som 
består av framförallt Socialdemokraterna. Nu när det börjar bli skarpt läge har dock 
flera av de övriga partierna som ställt sig bakom höghastighetsbanan och 
Sverigeförhandlingen följt Sverigedemokraterna i denna fråga. Sverigedemokraterna 
har hela tiden framfört att vi vill att de nya stambanorna skall byggas längs med den 
befintliga banan i lägre hastighet. När vi nu har en majoritet av partierna i 
Hässleholms kommun som ställer sig bakom denna linje är första steget för oss att 
stoppa den befintliga planeringen av höghastighetsbanan att säga upp avtalet vi 
ingått om Sverigeförhandlingen. 

Motionärerna yrkar med hänvisning till vad sålunda anförts följande. 

1) Att avtalet om Sverigeförhandlingen sägs upp. 
2) Att Hässleholm tar ett nytt beslut om kommunens ställningstagande angående 
den planerade höghastighetsbanan. 
3) Att samtliga skrivelser gällande Sverigeförhandlingen stryks ur kommunens 
planer samt strategier. 

Bedömning 
Den 11 december 2017, § 256, beslutade kommunfullmäktige att godkänna 
föreliggande förslag till ramavtal inklusive bilagor och objektavtal avseende 
höghastighetsjärnväg Hässleholm - Lund. 

I ramavtalet stadgas bland annat följande. 

Punkt 13.2."Ramavtalet och respektive Objektavtal kan, med undantag för vad som 
sägs i punkt 3.2, inte sägas upp eller frånträdas av Part med mindre än att samtliga 
Parter enas därom". 

Kommunstyrelsen 
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Punkt 3.2: " tatens åtaganden avseende genomförande av Projektet enligt detta 
Ramavtal, är villkorade av att medel för åtagandenas uppfyllande i särskild ordning 
beslutas av regeringen och att regeringen har informerat parterna om att detta skett. 
Om inget regeringsbeslut avseende Projektet tagits senast år 2023 kan någon Part 
begära omprövning eller utträde av avtalet". 

Med Projekt avses enligt punkt 4.1 byggandet av höghastighetsjärnväg för 
respektive delsträckor som ingår i Huvudprojektet och för vilka separata Ramavtal 
ska ingås mellan berörda parter, dvs. respektive Ramavtals omfattning utgör ett 
Projekt. 
I detta fall är Projektet höghastighetsjärnväg sträcka Hässleholm - Lund (ramavtal 
5). 

Som framgår att det ovan anförda kan kommunen tidigast 2023 begära utträde ur 
avtalet och det endast om staten inte har fattat något beslut om Projektet. Några 
förutsättningar att nu begära utträde ur avtalet finns alltså inte och motionen bör 
därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår 2021-08-18, § 104, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Hanna ilsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet avseende punkt 2 och 3 i 
motionen: 

"Sverigedemokraterna vill med omedelbar verkan säga upp avtalet kring 
Sverigeförhandlingen. Detta framför allt för att i förlängning stoppa utbyggnaden 
av den planerade höghastighetsjärnvägen som planeras byggas mellan Hässleholm
Stockholm. verigedemokraterna har hela tiden varit emot denna utbyggnad. Då 
det är något oklart kring avtalets gällande eller ej så valde vi att avstå gällande punkt 
1. Men när det gäller punkt 2 i motionen att vi ska ta ett nytt ställningstagande kring 
höghastighetsbanan kan vi göra detta oavsett och det bör göras inom det närmsta. 
Även punkt 3 när det gäller att ta bort alla skrivelser om Sverigeförhandlingen i 
kommunens planer och strategier menar vi kan göras eftersom avtalet inte är 
gällande då samtliga parter ej skrivit på avtalet. Hässleholm följer alltså ett avtal som 
enligt uppgift inte är gällande, med tuffa krav på kommunen som följd. 

På grund av ovanstående valde jag att yrka bifall till punkt 2 och punkt 3 i 
motionen, då detta förslag ej vann gehör väljer jag att reservera mig mot beslutet." 

Hanna Nilsson (SD) avstår från att delta i beslutet avseende punkt 1 i motionen. 

Kommunstyrelsen 
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Hanna ilsson (SD) medges att lämna en protokollsanteckning avseende punkt 1 i 
motionen med följande lydelse: 

"Sverigedemokraterna vill att sverigeförhandlingen med omedelbar verkan skall 
sägas upp. Då det enligt avtalet inte kan sägas upp innan 2023 väljer vi att avstå på 
denna punkt för att kontrollera om detta verkligen är giltigt då avtalet ej är påskrivet 
av alla parter. Om vi ej finner att det går att göra på annat sätt kommer vi ändå yrka 
på att sverigeförhandlingen skall sägas upp och detta får då göras när det tidigast är 
möjligt. 

På grund av ovanstående väljer vi att avstå och lämnar som förklaring denna 
protokollsanteckning." 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till punkt 2 och 3 i motionen. 

Ordförande ställer först punkt 1 i motionen under proposition och finner liggande 
förslag till beslut bifallet. 

Ordförande ställer därefter liggande förslag till beslut mot Hanna Nilssons 
bifallsyrkande avseende punkt 2 i motionen och finner liggande förslag till beslut 
bifallet. 

Ordförande ställer slutligen liggande förslag till beslut mot Hanna Nilssons 
bifallsyrkande avseende punkt 3 i motionen och finner liggande förslag till beslut 
bifallet. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Hanna Nilsson, Ulf Berggren, Jerry Andersson, Johan Peltonen, Susanne Lottsfeldt 
och Sven Lundh, samtliga Sverigedemokraterna, har väckt en motion i kommunfull-
mäktige i vilken de anför följande.  
 
Sverigedemokraterna har hela tiden varit negativt inställda till den höghastighets-
järnväg som planeras och som kommer att förstöra vår landsbygd i Hässleholms 
kommun. Vi har haft en väldigt drivande majoritet i denna fråga som består av 
framförallt Socialdemokraterna. Nu när det börjar bli skarpt läge har dock flera av 
de övriga partierna som ställt sig bakom höghastighetsbanan och Sverigeförhand-
lingen följt Sverigedemokraterna i denna fråga.  Sverigedemokraterna har hela tiden 
framfört att vi vill att de nya stambanorna skall byggas längs med den befintliga 
banan i lägre hastighet.  När vi nu har en majoritet av partierna i Hässleholms 
kommun som ställer sig bakom denna linje är första steget för oss att stoppa den 
befintliga planeringen av höghastighetsbanan att säga upp avtalet vi ingått om 
Sverigeförhandlingen.  
 
Motionärerna yrkar med hänvisning till vad sålunda anförts följande. 
 
1) Att avtalet om Sverigeförhandlingen sägs upp. 
2) Att Hässleholm tar ett nytt beslut om kommunens ställningstagande angående 
den planerade höghastighetsbanan. 
3) Att samtliga skrivelser gällande Sverigeförhandlingen stryks ur kommunens 
planer samt strategier.  

Hässleholms 
kommun 



   

   

2 (2)  

 

 

 

JAV 

Den 11 december 2017, § 256, beslutade kommunfullmäktige att godkänna förelig-
gande förslag till ramavtal inklusive bilagor och objektavtal avseende höghastighets-
järnväg Hässleholm – Lund. 
 
I ramavtalet stadgas bland annat följande.  
 
Punkt 13.2.”Ramavtalet och respektive Objektavtal kan, med undantag för vad som 
sägs i punkt 3.2, inte sägas upp eller frånträdas av Part med mindre än att samtliga 
Parter enas därom”. 
 
Punkt 3.2: ”Statens åtaganden avseende genomförande av Projektet enligt detta 
Ramavtal, är villkorade av att medel för åtagandenas uppfyllande i särskild ordning 
beslutas av regeringen och att regeringen har informerat parterna om att detta skett. 
Om inget regeringsbeslut avseende Projektet tagits senast år 2023 kan någon Part 
begära omprövning eller utträde av avtalet”. 
 
Med Projekt avses enligt punkt 4.1 byggandet av höghastighetsjärnväg för respek-
tive delsträckor som ingår i Huvudprojektet och för vilka separata Ramavtal ska 
ingås mellan berörda parter, dvs. respektive Ramavtals omfattning utgör ett Projekt. 
I detta fall är Projektet höghastighetsjärnväg sträcka Hässleholm - Lund (ramavtal 
5). 
 
Som framgår att det ovan anförda kan kommunen tidigast 2023 begära utträde ur 
avtalet och det endast om staten inte har fattat något beslut om Projektet. Några 
förutsättningar att nu begära utträde ur avtalet finns alltså inte och motionen bör 
därför avslås. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 
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SVER I G EFO R HAN O LIN GEN 

RAMAVTAL 5 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG 

STRÄCKA HÄSSLEHOLM - LUND 



RAMAVTAL OM FINANSIERING OCH MEDFINANSIERING AVSEENDE 
UTBYGGNAD AV HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG SAMT ÖKAT 
BOSTADSBYGGANDE 

HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG 
STRÄCKA HÄSSLEHOLM - LUND 

Innehållsförteckning 

1. Parter 

2. Inledning 

3. Villkor för uppfyllande av Parternas åtaganden 

4. Definitioner och avtalsstruktur 

5. Syftet med Ramavtalet 

6. Parternas åtaganden 

7. Finansiering och betalning 

8. Tidplan 

9. Projektgenomförande, drift, underhåll och äganderätt 

10. Organisation och samverkan 

11. Markåtkomst 

12. Särskilt om planer och tillstånd 

13. Avtalstid och uppsägning 

14. Ändring av avtalet 

15. Avtalets giltighet 

16. Ändrade förutsättningar 



1. Parter 

1. Staten genom Sverigeförhandlingen 

2. Hässleholms kommun 

3. Lunds kommun 

4. Region Skåne 

Staten, genom Sverigeförhandlingen, Hässleholms kommun, Lunds kommun och Region Skåne 

benämns i det följande enskilt för 11 Part 11 och gemensamt för "Parterna". Hässleholms kommun 

och Lunds kommun benämns i det följande enskilt för "Kommun(en)" och gemensamt för 
11 Kommunerna". Region Skåne benämns i det följande enskilt för "Region(en)" . 

2. Inledning 

2.1. Enligt kommittedirektiv (2014:106 och 2014:113) för Sverigeförhand lingen ska de av 

regeringen utsedda fö rhandlingspersonerna uta rbeta förslag till principer för finansiering 

samt förslag till utbyggnadsstrategi för en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och 
Götebo rg/Malmö. Förhandlingspersonerna ska också genomföra förhandlingar och ingå 

överenskommelser med berörda kommuner, regioner och andra aktörer om finansiering och 

lösningar av spår och stationer och eventuella anslutande infrastrukturåtgärder där 

stambanorna angör respektive stad. 

2.2 . Det är viktigt att dessa investeringar utformas på ett sätt som ger kostnadseffektiva 

trafiklösningar och möjliggör ett ökat bostadsbyggande, effektiv arbetspendling samt väl 

fungerande arbetsmarknadsregioner. 

2.3. Regeringen har i direktiven för de senaste omgångarna av åtgärdsplaneringen uppdragit åt 

berörda myndigheter att permanent pröva medfinansiering i planerings- eller 

genomförandeskedet. Det förutsätter att berörda aktörer samverkar för en effektiv 

utformning och maximal samhällsekonomisk lönsamhet av höghastighetsjärnvägen i syfte att 

hitta de bästa lösningarna för utformning och finansiering av stationer och omkringliggande 

infrastruktur. Kommunerna och Regionerna har inför ingående av detta Ramavtal inskickat 

en nyttoanalys för att motivera sådan Parts deltagande i finansieringen. 

2.4. Syftet med förhandlingspersonernas uppdrag är att dels möjliggöra ett snabbt genomförande 

av en ny höghastighetsjärnväg på ett sätt som maximerar dess samhällsekonomiska 

lönsamhet dels identifiera kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad 

tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande med fokus på resurseffektivitet, hållbarhet och 

förtätning. 



2.5. Sverigeförhandlingens arbetssätt är nyttobaserat och det är därför nödvändigt att, inför 

överenskommelse om olika Parters åtaganden och ingående av Ramavtal och Objektavtal 

samt andra relaterade avtal, beskriva i en nyttoanalys nyttorna som uppstår såväl lokalt, 

regionalt som nationellt vid en investering i nya höghastighetsjärnvägar, åtgärder för nya 

bostäder och ökad tillgänglighet. Uppskattning och kvantifieringar av nyttar utgör dock inte 

avtalsinnehåll och om gjorda antaganden om nyttar inte infrias medför detta inte att 

ingångna avtal ska justeras. 

2.6. I regeringens proposition Infrastruktur för framtiden - Innovativa lösningar för stärkt 

konkurrenskraft och hållbar utveckling (prop. 2016/17:21) anges att höghastighetsjärnvägar 

ska byggas ut och att det ska ske i den takt som ekonomin tillåter. Riksdagen har bifallit 

regeringens förslag i propositionen (bet 2016/17:TU4, rskr. 2016/17 :101). 

2.7. Enligt kommittedirektiv för Sverigeförhandlingen ska förhandlingspersonerna slutredovisa 

sitt uppdrag senast den 31 december 2017. I och med att uppdraget slutredovisas kommer 

regeringen att utse ett organ att svara för Sverigeförhandlingens rättigheter och skyldigheter 

enligt detta Ra mavtal, och som därmed inträder i Sverigeförhandlingens ställe i Ramavta let 

samt Objektavtalen . 

2.8. Staten ansvarar i egenskap av huvudfinansiär för Huvudprojektets och HHJ Hässleholm -

Lund finansiering (vid sidan om Kommunernas medfinansiering) och övergripande 

utformning. Staten ansvarar för de åtaganden som Trafikverket gör enligt detta Ramavtal. 

Trafikverket kommer att ansvara för utförandet av Huvudprojektet och HHJ Hässleholm -

Lund. Mot bakgrund av detta har Ramavtal och tillhörande objektsavtal utformats i samråd 

med Trafikverket . Trafikverket har därigenom fått en god förståelse för Ramavtalets 

respektive Objektsavtalets konstruktion, innehåll och upplägg. När det i det följande görs 

hänvisningar till Trafikverket, görs detta dock endast informativt och upplysningsvis och 

sådana hänvisningar ska inte ses som rättsligt bindande åtaganden för Trafikverket enligt 

detta Ramavtal med tillhörande Objektavtal. Under, och efter utförandet, av Huvudprojektet 

och HHJ Hässleholm - Lund ansvarar Staten för sina åtaganden enligt detta Ramavtal och 

tillhörande Objektavtal medan Trafikverket ansvarar för sina åtaganden enl igt ingångna 

Genomförandeavtal. 

2.9. Trafikverket har i en rapport " Sträckorna in mot de större städerna med utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg" (2017-08-31) redovisat åtgärder som bör vara klara till 2035/2040. 
Åtgärderna behövs främst för att hantera en ökad regionaltågstrafik och behövs oavsett om 
höghastighetsjärnvägen byggs eller inte, men åtgärderna har också bäring på att 
höghastighetsjärnvägen ska kunna nyttjas optimalt. Parterna anser att arbetet med att ta 
fram underlag om dessa åtgärder behöver fortsätta . 



3. Villkor för uppfyllande av Parternas åtaganden 

3.1. Detta Ramavtal träder i kraft och blir bindande mellan Parterna under de förutsättningar som 

anges i punkt 15. Oaktat detta är Parterna överens om att respektive Parts åtaganden enligt 

detta Ramavtal blir gällande under de förutsättningar som anges i denna punkt 3. 

3.2 . Statens åtaganden avseende genomförande av Projektet enligt detta Ramavtal, är villkorade 

av att medel för åtagandenas uppfyllande i särskild ordning beslutas av regeringen och att 

regeringen har informerat parterna om att detta skett. Om inget regeringsbeslut avseende 

Projektet tagits senast år 2023 kan någon Part begära omprövning eller utträde av avtalet . 

3.3. Innan villkoren i punkt 3.2 är uppfyllda har inte heller övriga Parter någon skyldighet att 

utföra några av sina åtaganden enligt detta Ramavtal, inbegripet Parternas åtaganden 

angående organisation och samverkan enligt punkt 10. 

3.4. Så snart beslut har fattats av regeringen enligt punkt 3.2 kommer Trafikverket skyndsamt att 

tillhandahålla Parterna en uppdaterad och utvecklad/detaljerad Bilaga 2 (Specifikation 

inklusive tidplan), i vilken den övergripande tidplanen ska ha utvecklats och anpassats bland 

annat för att beakta tidpunkten för regeringens beslut enligt punkt 3.2. Eventuella 

anpassningar ska göras i god anda och i samråd mellan Parterna och med syfte att bibehålla 

de ursprungliga intentionerna för Projektet och bostadsbyggandet som rådde vid ingående av 

Ramavtalet. Den uppdaterade Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan) ska även redovisa 

eventuella ändringar av utformning och/eller funktion avseende HHJ Hässleholm - Lund som 

gjorts baserat på punkt 5.3 och som krävs för att beakta förändrade förhållanden efter att 

Ramavtalet ingåtts. Eventuella uppdateringar och ändringar avseende Bilaga 2 (Specifikation 

inklusive tidplan), detta Ramavtal eller tillhörande Objektavtal vilka har gjorts med 

tillämpning av denna punkt 3.4 ska dokumenteras skriftligen och ersätta berörda delar av 

tidigare versioner av relevant dokument. 

3.5. Om regeringens beslut enligt punkt 3.2 fattas först vid en tidpunkt som jämfört med 

tidpunkten för ingåendet av detta Ramavtal väsentligen försvårar Kommunernas möjligheter 

att färdigställa sina respektive bostadsbygganden till år 2035 enligt vad som följer av 

respektive Objektavtal ska Parterna i god anda omförhandla sina respektive åtaganden enligt 

detta Ramavtal. Utgångspunkten för sådan förhandling är att de principer och åtaganden 

som Parterna enades om vid ingående av Ramavtalet ska kvarstå oförändrade så långt som 

möjligt, dock med beaktande av sådana ändrade förutsättningar rörande t.ex. tidplan som 

kan uppkomma. 
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4. Definitioner och avtalsstruktur 

4.1. I detta Ramavtal ska följande begrepp ha den innebörd som framgår nedan: 

Genomförandeavtal : 

HHJ Hässleholm - Lund 

Huvudprojekt : 

Objekt: 

Objektavtal(en): 

Projekt: 

Projektmedel : 

Projektstyrelse : 

avser avtal som berörda Parter enligt Objektavtalen 

kommer att ingå med Trafikverket i ett senare skede . 

avser det Projekt som avser byggandet av 

höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund 

(inklusive stationer i centralt läge i respektive ort) 

enligt grundutförande i Bilaga 2 (Specifikation inklusive 

tidplan), inklusive en permanent kopplingspunkt med 

Södra Stambanan och Skånebanan i Hässleholm. 

avser byggandet av ett nytt system med 

höghastighetsjärnväg för persontåg för 320 km/h och 

snabba regionaltåg mellan (Stockholm) Järna -Almedal 

(Göteborg) och (Stockholm) Järna - södra Lund 

(Malmö) . Sträckorna Järna till Stockholm C, Almedal till 

Göteborg C och södra Lund till Malmö C ingår inte i den 

fysiska utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen men 

kan nyttjas även av höghastighetståg och snabba 

storregionala tåg. 

Framgår av Objektavtalen . 

avser avtal, inklusive bilagor, avseende finansiering, 

medfinansiering och bostadsbyggande som har träffats 

mellan berörda Parter och som bilagts Ramavtalet i 

undertecknade versioner. 

avser byggandet av höghastighetsjärnväg för 

respektive delsträckor som ingår i Huvudprojektet och 

för vilka separata Ramavtal ska ingås mellan berörda 

parter, dvs. respektive Ramavtals omfattning utgör ett 

Projekt. 

avser medel som Parterna förbundit sig att tillskjuta 

enligt detta Ramavtal inklusive bilagor för 

genomförande av Projektet. Projektmedel omfattar 

inte Kommunernas kostnader för bostäder eller 

planläggning enligt Plan -och bygglagen . 

har den innebörd som framgår av punkt 10.2. 



Ramavtalet: avser detta Ramavtal inklusive bilagor. 

Styrelsen: har den innebörd som framgår av punkt 10.2. 

4.2. Till detta Ramavtal biläggs undertecknade Objektavtal för berörda Parter inom Projekt HHJ 

Hässleholm - Lund . 

4.3. Vid eventuella motstridigheter mellan Ramavtalet och Objektavtalen ska Ramavtalet äga 

föret räde . Vid motstridighet mellan vad som anges i Ramavtalet och dess bilagor ska vad som 

anges i Ramavtalet äga företräde. Vid motstridighet mellan vad som anges i de olika 

bilagorna till Ramavtalet ska bilagenumreringen gälla såsom prioritetsordning. 

5. Syftet med Ramavtalet 

5.1. Syftet med detta Ramavtal är att reglera förutsättningarna för genomförandet av HHJ 

Hässleholm - Lund . 

5.2. Av Bilaga 1 (Finansieringsplan) framgår Finansiering och medfinansie r ing. Av Bilaga 2 

(Specifikation inklusive t idplan) framgår vad som omfattas av grundutförandet avseende 

stationsutformning och stationsplacering samt övergripande tidplan. 

5.3. Staten äger rätt i sin egenskap av huvudsaklig fina nsiär av Huvudprojektet och HHJ 

Hässleholm - Lund att efter ingående av Ramavtal och Objektavtal, och utan att villkoren i 

Ramavtalet eller Objektavtal ändras i övrigt, göra skäliga justeringar och anpassningar av 

Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan) såsom till exempel, men inte begränsat till, om det 

krävs för att uppnå övergripande systemkrav för Huvudprojektet eller om det krävs för 

samordning mellan olika Ramavtal och/eller Objektavtal. 

5.4. Respektive Objekt för utbyggnaden av höghastighetsjärnväg i enlighet med HHJ Hässleholm -

Lund kommer att planläggas enligt gällande lagstiftning. 

6. Parternas åtaganden 

Parterna åtar sig följande : 

6.1. Utbyggnaden av HHJ Hässleholm - Lund ska genomföras enligt åtagande i detta Ramavtal. 

Trafikverket kommer att ansvara för, planera och genomföra utbyggnaden av HHJ 

Hässleholm - Lund enligt vad som anges i Bilaga 2 {Specifikation inklusive tidplan) . 

6.2. Vid sidan av HHJ Hässleholm - Lund och utanför Projektmedlen, men inom ramen för 

Ramavtalet, ingår det i Kommunernas respektive åtagande- och som en central förutsättning 
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för Huvudprojektet och respektive Projekt att bygga bostäder enligt vad som närmare anges i 

respektive Objektavtal. 

6.3. Respektive Kommun åtar sig att genomföra erforderliga ändringar av detaljplaner för 

genomförande av respektive Projekt, såsom det är beskrivet i detta avtal. 

6.4. Finansiering och medfinansiering ska ske enligt åtagande i detta Ramavtal. 

6.5. Parts uttömmande ansvar enligt detta Ramavtal, är begränsat till att tillskjuta Projektmedel 

enligt vad som anges i Ramavtalet och/eller ansvara för andra åtaganden som enligt 

Ramavtalet åvilar sådan Part. 

6.6. Regionen åtar sig att i kommande planering verka för att anslutande kollektivtrafik bidrar till 

att sprida resenärsnyttor samt öka arbetsmarknads- och näringslivsnyttor. 

6.7. Regionen åtar sig att verka för samverkan mellan berörda kommuner för att trygga 

markåtkomst för utbyggnad av höghastighetsjärnvägen . Regionen åtar sig vidare att 

samverka med Tra fikverket vad gäller kopplingen mellan respektive Projekt och befintl ig 

i nfrastru ktu r. 

7. Finansiering och betalning 

7.1. Genomförandet av utbyggnaden av HHJ Hässleholm - Lund ska finansieras med medel från 

följande: 

• medfinansiering från Kommuner, med de belopp som anges i punkt 7.2, respektive 

• medel som tillskjuts av Staten enligt vad som anges i punkt 7.3. 

7.2. Respektive Kommun förbinder sig genom detta Ramavtal, respektive de Objektavtal som 

ingås samtidigt med detta Ramavtal, att tillskjuta följande belopp såsom medfinansiering till 

utbyggnaden av HHJ Hässleholm - Lund . Angivna belopp är angivna i 2016-06 års priser och 

ska justeras baserat på utvecklingen av KPI enligt vad som anges i Bilaga 1 

(Finansieringsplan). 

• Hässleholms kommun 50 miljoner kronor 

• Lunds kommun 120 miljoner kronor 

Medfinansiering ska inbetalas av respektive Kommun till Staten i de rater och vid de 

tidpunkter som anges i Bilaga 1 (Finansieringsplan). 

7.3. Staten förbinder sig genom detta Ramavtal, respektive de Objektavtal som ingås samtidigt 

med detta Ramavtal, att tillskjuta de medel som vid sidan om Kommunernas medfinansiering 



krävs för utbyggnaden av HHJ Hässleholm - Lund enligt vad som anges i Bilaga 2 

(Specifikation inklusive tidplan) . 

7 .4. Staten svarar för kostnadsökningar för de delar av HHJ Hässleholm - Lund som inte enligt 

Ramavtalet (eller i förekommande fall Objektavtal) åvilar Kommunerna, i den mån detta 

medför att den totala antagna investeringsutgiften överskrids. Kommunerna svarar dock 

alltid för kostnadsökningar för av Kommun påkallad/initierad standardhöjning, tillägg 

och/eller andra förbättringar jämfört med vad som anges i Bilaga 2 (Specifikation inklusive 

tidplan) och, på Objektnivå, i respektive Objektavtal. Det förutsätts därvid att sådana av 

Kommun påkallade/initierade förändringar måste vara genomförbara med beaktande av den 

övergripande funktionen och tidplanen för HHJ Hässleholm - Lund . 

7.5. Utöver vad som anges i detta Ramavtal samt Bilaga 1 (Finansieringsplan) redovisas ytterligare 

villkor för medfinansiering i respektive Objektavtal. 

8. Tidplan 

8.1. Trafikverket har inför ingående av detta Ramavtal upprättat en övergripande tidplan för 

genomförande av HHJ Hässleholm - Lund, vilken framgår av Bilaga 2 (Specifikation inklusive 

tidplan) . 

8.2 . Parterna ska hålla vararandra informerade om omständigheter som kan komma att påverka 

tidplanerna . 

8.3. För det fall HHJ Hässleholm - Lund skulle försenas jämfört med den övergripande tidplan 

som inkluderats i Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan),· såsom justerad enligt punkt 3.4, 

åtar sig Parterna att på oförändrade villkor vidta samtliga övriga åtaganden som enligt 

Ramavtalet eller Objektavtal åvilar Parterna. 

9. Projektgenomförande, drift, underhåll och äganderätt 

9.1. Trafikverket kommer att vara huvudman för HHJ Hässleholm - Lund och kommer att svara 

för genomförandet av HHJ Hässleholm - Lund. 

9.2 . Trafikverket kommer att svara för drift och underhåll av samtliga anläggningar som ingår i 

HHJ Hässleholm - Lund, såvida inte annat följer av Genomförandeavtal eller annat avtal. 

Såvitt avser omfattningen av Trafikverkets ansvar för stationer och kringliggande 

anläggningar framgår detta av Trafikverkets riktlinje TDOK 2015 :0085, Ägarskap, 

förvaltningsansvar och fördelning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på 

stationer (Daterad 2015-04-24, vid avtalets ingående) . 



9.3. Trafikverket kommer att vid behov tillse att avtal som reglerar övergången till annan parts 

anläggning såsom befintliga spår, trappor, gångvägar m.m. ingås med eller mellan berörda 

parter. 

9.4. Trafikverket ska äga samtliga anläggningar som ingår i HHJ Hässleholm - Lund så som den 

beskrivs i bilaga 2 och i riktlinje TDOK 2015:0085 (Ägarskap, förvaltningsansvar och 
fördelning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på stationer Daterad 2015-04-24, 

vid avtalets ingående.) 

10. Organisation och samverkan 

10.1. För att möjliggöra utbyggnaden av HHJ Hässleholm - Lund krävs att samtliga Parter 

bemannar sin organisation med resurser i den omfattning som krävs för att genomföra HHJ 

Hässleholm - Lund. Detsamma gäller för Trafikverket. 

10.2. Parternas och Trafikverkets samverkan ska huvudsakligen ske på två nivåer: 

• Under Statens ordförandeskap bildas ett partssammansatt samverkansorgan för 

strategiska och principiella frågor med överblick över Projektet och bostadsbyggandet 

("Styrelsen"). I Styrelsen ingår även Trafikverket. Styrelsens närmare sammansättning 

framgår av punkt 10.4. 

• Trafikverket kommer att tillsätta en projektstyrelse för HHJ Hässleholm - Lund 

("Projektstyrelsen") . Projektstyrelsen ska fungera operativt, dess sammansättning 

framgår av punkt 10.11. 

10.3.Styrelsen respektive Projektstyrelsen kan besluta att representanter från andra intressenter 

ska kallas till och får närvara vid ett eller flera möten då så bedöms nödvändigt och lämpligt. 

Parterna ska gemensamt verka för att allmänheten får den information som behövs i 

samband med genomförandet av HHJ Hässleholm - Lund. I detta syfte kommer Trafikverket 

att upprätta en kommunikationsplan i samråd med övriga Parter. 

Styrelsen 

10.4. Styrelsen tillsätts av regeringen eller det organ som regeringen bemyndigar och består av 

representanter för Parterna. Respektive part utser en ledamot och en ersättare till Styrelsen. 

Staten utser sekretariat för Styrelsen . Föredragande i Styrelsen är ansvarig tjänsteman i 

Trafikverket. 

10.5. Styrelsen ska behandla frågor som rör Parternas åtaganden och Projektet. 
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10.6. Styrelsen behandlar frågor som rör arbetena enligt Ramavtalet såsom : 

• Projektets omfattning och avgränsning 

• Huvudtidplan 

• Budget och prognoser för Projektet, 

• Bostadsbyggandet, samt 

• Andra frågor av stor vikt eller av väsentlig betydelse 

10.7. Inom ramen för Styrelsens arbete åligger det att följa Projektstyrelsen . Som princip ska 

Projektstyrelsen ha ett långtgående mandat att fatta och verkställa beslut inom Projektet, så 

länge sådant beslut eller verkställande inte står i strid med det aktuella Projektet, Ramavtalet 

eller de ekonomiska ramar som fastställts för Projektet . 

10.8. De överenskommelser etc . som träffas inom Styrelsen kan komma att behöva godkännas av 

respektive Parts beslutande organ för att äga giltighet. 

10.9. Parterna är överens om att Styrelsen ansvarar för uppföljning och årlig rapportering till 

regeringen av Ramavtalets genomförande. Uppföljningen innefattar Ramavtal, eventuella 

ändringar och tilläggsavtal så väl som ökat bostadsbyggande, ekonomi i Projektet samt 

finansiering. Uppföljningen sker årsvis baserat på bland annat insänd redovisning av . 

Kommunerna och Trafikverket. 

10.10.Styrelsen kan, när så bedöms erforderligt, adjungera lämplig person med expertkompetens 

till Styrelsen för deltagande i en eller flera frågor. 

Projektstyrelsen 

10.11. Projektstyrelsen består av representanter från Kommunerna och Trafikverket . Respektive 

Kommun och Trafikverket ska utse två representanter vardera till Projektstyrelsen. 

10.12. Projektstyrelsen ska arbeta operativt med Projektets framdrift i enlighet med vad som sägs i 

detta Ramavtal. Projektstyrelsen rapporterar till Parterna och Styrelsen. 

10.13. Trafikverkets organisation med ansvar för genomförande av de olika delarna av 

Huvudprojektet kommer att ha en annan geografisk indelning än de ramavtal som ingås för 

Huvudprojektet. Därför kan Projektstyrelsen, på initiativ av Trafikverket och för att 

åstadkomma ett funktionellt och effektivt arbetssätt, komma att slås samman med 

projektstyrelser som skapas för andra ramavtal som ingås för Huvudprojektet, om och i den 

mån detta krävs för att spegla strukturen för Trafikverkets organisation för genomförande av 

Huvudprojektet. Om sådan sammanslagning sker ska de hänvisningar till Projektstyrelsen 

som görs i Ramavtalet avse en sådan sammanslagen projektstyrelse . 



10.14. Projektstyrelsen kan, när så bedöms erforderligt, adjungera lämplig person med 

expertkompetens till Projektstyrelsen för deltagande i en eller flera frågor. 

11. Markåtkomst 

Trafikverket kommer att med Projektmedel svara för den markåtkomst som behövs för 

genomförande av HHJ Hässleholm - Lund, dels under byggtiden, dels under drifttiden, enligt 

de förutsättningar som närmare regleras i Objektavtalen. Respektive Kommun ska medverka 

och underlätta för framdriften av erforderlig markåtkomst. 

12.Särskilt om planer och tillstånd 

12.1. Parterna är medvetna om att respektive Kommuns beslutande organ beslutar om att anta 

detaljplaner. Beslut om detaljplan ska föregås av samråd med de som berörs av detaljplanen 

enligt lag för antagande av detaljplan. Parterna är medvetna om att sakägare har rätt att 

överklaga beslut om antagande av detaljplan och att beslut kan komma att prövas enligt 

gällande lagstiftning, vilket kan komma att påverka tidplanen för HHJ Hässleholm - Lund . 

12.2. Parterna är medvetna om processerna för järnvägsplaner, vägplaner och eventuell 

tillåtlighetsprövning samt eventuella andra erforderliga prövningar och tillstånd . Trafikverket 

beslutar om att fastställa järnvägs- och vägplaner. Beslut om att fastställa järnvägs- och 

vägplaner ska föregås av samråd med de som berörs av planen enligt gällande lagstiftning. 

Parterna är medvetna om att sakägare har rätt att överklaga Trafikverkets fastställelsebeslut 

och att fastställelsebeslut då prövas av regeringen, vilket kan komma att påverka tidplanen 

för HHJ Hässleholm - Lund . 

12.3.Med hänvisning till punkt 12.1 och 12.2 är Parterna även medvetna om att respektive 

Objektavtal inte är bindande vid prövning av förslag till bland annat detaljplan och 

järnvägsplan . 

13.Avtalstid och uppsägning 

13.1.Ramavtalet och respektive Objektavtal gäller från dess ikraftträdande och intill dess att 

samtliga Projekt och Objekt genomförts respektive Parternas övriga åtaganden enligt 

Ramavtalet och Objektavtalet fullgjorts. 

13.2.Ramavtalet och respektive Objektavtal kan, med undantag för vad som sägs i punkt 3.2, inte 

sägas upp eller frånträdas av Part med mindre än att samtliga Parter enas därom. 

13.3.Om avtalet upphör att gälla kvarstår respektive Parts finansieringsansvar av dittills 

upparbetade kostnader. 
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14.Ändring av avtalet 

Samtliga ändringar och tillägg till detta Ramavtal ska vara skriftliga och godkända av samtliga 

Parters beslutande organ för att gälla . 

15.Avtalets giltighet 

Detta Ramavtal träder ikraft när det har undertecknats av samtliga Parter och under 

förutsättning att nedanstående beslut har fattats och vunnit laga kraft : 

• Hässleholms kommuns kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som 

vinner laga kraft; 

• Lunds kommuns kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner 

laga kraft; 

• Region Skånes fullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner laga kraft; 

och 

• Regeringen godkänner Ramavtalet . 

16.Ändrade förutsättningar 

Om något villkor enligt punkt 15 inte kan uppfyllas, någon del av HHJ Hässleholm - Lund inte 

kan genomföras på grund av att planer, tillstånd eller liknande inte erhålls, kraftigt försenas 

eller erhålls med innehåll som i viss mån avviker från vad som förutsattes vid detta Ramavtals 

ingående, ska Parterna i god anda och med utgångspunkt i villkoren i Ramavtalet (jmf t .ex. 

punkt O i Ramavtalet) diskutera hur detta ska påverka Ramavtalet och förutsättningarna för 

dess uppfyllande. Utgångspunkten för en sådan diskussion ska vara att enas om sådana 

anpassningar av Ramavtalet som krävs för att så långt som möjligt vidmakthålla de principer 

som legat till grund för ingående av detta Ramavtal (dock med beaktande av de 

förhållanden/ändrade förutsättningar som föranlett sådan diskussion/justering). Vad som 

anges i denna punkt ska gälla Parterna emellan oberoende av om villkoren för ikraftträdande 

av Ramavtalet i punkt 15 är uppfyllda. 



Detta Ramavtal är upprättat i fyra exemplar varav Parterna tagit var sitt. 

Ort och datum 

Lunds ko mun 
\ 

Region Skåne 

Staten genom Sverigeförhandlingen 

Bilagor: 

Bilaga l. Finansieringsplan 

Bilaga 2. Specifikation inklusive tidplan 
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2021-04-26

Motion
”Säg upp avtalet kring Sverigeförhandlingen”

Till kommunfullmäktige i Hässleholm

Sverigedemokraterna har hela tiden varit negativt inställda till den höghastighetsjärnväg 
som planeras och som kommer att förstöra vår landsbygd i Hässleholms kommun. 

Vi har haft en väldigt drivande majoritet i denna fråga som består av framförallt 
Socialdemokraterna. Nu när det börjar bli skarpt läge har dock flera av de övriga partierna 
som ställt sig bakom höghastighetsbanan och sverigeförhandlingen följt 
Sverigedemokraterna i denna fråga. 

Sverigedemokraterna har hela tiden framfört att vi vill att de nya stambanorna skall byggas 
längs med den befintliga banan i lägre hastighet.  När vi nu har en majoritet av partierna i 
Hässleholms kommun som ställer sig bakom denna linje är första steget för oss att stoppa 
den befintliga planeringen av höghastighetsbanan att säga upp avtalet vi ingått om 
sverigeförhandlingen.

På grund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

-Att avtalet om sverigeförhandlingen sägs upp.

-Att Hässleholm tar ett nytt beslut om kommunens ställningstagande angående den 
planerade höghastighetsbanan.

-Att samtliga skrivelser gällande sverigeförhandlingen stryks ur kommunens planer samt 
strategier.

__________________ _________________ _________________ 
Hanna Nilsson (SD) Ulf Berggren (SD) Jerry Andersson (SD)

__________________ __________________ _________________ 
Johan Peltonen (SD) Susanne Lottsfeldt (SD) Sven Lundh (SD)



SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 269 

Motion om "Vätgasstrategi" 
Dnr: KLF 2021/338 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

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

1) Att utreda om en vätgasstrategi ska införas i Hässleholms kommun. 
2) Att utreda om en vätgastankstation för fordon kan upprättas i Hässleholms 
kommun. 

Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som den 23 juni 
2021, § 79, beslutade föreslå kommunfullmäktige "Att ställa sig positivt till 
motionens intentioner samt att beakta detta vid arbetet med budget och strategisk 
plan för 2022". 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslagen i motionen behandlas i 
kommande budgetberedningar och att motionen därmed ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, § 249, att bordlägga ärendet 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-01, § 164, kommunfullmäktige att motionen 
ska anses vara besvarad och hänskjutas till budgetberedningen. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 12:f 'IH 

51 (58) 



Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 164 

Motion om "Vätgasstrategi" 
Dnr: KLF 2021/338 

Beslut 

SAN!MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses vara 
besvarad och hänskjutas till budgetberedningen. 

Beskrivning av ärendet 

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

1) tt utreda om en vätgasstrategi ska införas i Hässleholm kommun. 
2) Att utreda om en vätgastankstation för fordon kan upprättas i Hässleholms 
kommun. 

Motionen har remitterats till miljö- och stad byggnadsnämnden, som den 23 juni 
2021, § 79, beslutade föreslå kommunfullmäktige "Att ställa sig positivt till 
motionens intentioner samt att beakta detta vid arbetet med budget och strategisk 
plan för 2022". 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslagen i motionen behandlas i 
kommande budgetberedningar och att motionen därmed ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021 -08-18, § 105, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad och hänskjutas till 
budgetberedningen. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till att motionen ska anses besvarad med tillägget 
att den ska hänskjutas till budgetberedningen. 

Hanna Nilsson (SD) och Lars Johnsson (M) yrkar bifall till Lena Wallentheims 
yrkande. 

Ordförande ställer under proposition om liggande förslag till beslut kan bifalls med 
tillägget att ärendet hänskjuts till budgetberedningen och finner liggande förslag till 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

beslut med tillägg bifallet. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

SAMMA TRÄDESPROTOKOU.. 

Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Utdraget bestyrkes 

69 (74) 



  

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

2021-07-01 KLF 2021/338 

      

Kommunfullmäktige 

 

  281 80 Hässleholm   Stadshuset, Nytorget 1   0451-26 70 00   0451-814 06 
 kommunledningskontoret@hassleholm.se  866-3494  212000-0985 www.hassleholm.se

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Hanna Nilsson och Johan Peltonen, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar följande. 
 
1) Att utreda om en vätgasstrategi ska införas i Hässleholms kommun. 

2) Att utreda om en vätgastankstation för fordon kan upprättas i Hässleholms 
kommun. 
 
Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som den 23 juni 
2021, § 79, beslutade föreslå kommunfullmäktige ”Att ställa sig positivt till 
motionens intentioner samt att beakta detta vid arbetet med budget och strategisk 
plan för 2022”. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslagen i motionen behandlas i 
kommande budgetberedningar och att motionen därmed ska anses besvarad. 

 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

Hässleholms 
kommun 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

M-2021-1427 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 79 

Remiss - yttrande rörande motion om vätgasstrategi 
Dnr: KLF 2021/338 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande 
beslut: 

Att ställa sig positivt till motionens intentioner samt att beakta detta vid arbetet 
med budget och strategisk plan för 2022. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-06-01 vad gäller utredning i ärendet. 

Yrkanden 

Camilla Lindoff (S), Paul Thurn (SD), Lars Klees (SD) och Cecilia Tönning (SD) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har på remiss erhållit motionen "Vätgasstra
tegi", som ställts till kommunfullmäktige i Hässleholm, för yttrande. Nämnden 
ombeds att yttra sig specifikt över om nämnden anser att fullmäktige bör besluta 
att en utredning i enlighet med motionens förslag ska göras. Motionsställaren öns
kar att kommunfullmäktige beslutar: 

•Att utreda om en vätgasstrategi ska införas i Hässleholms kommun. 

• Att utreda om vätgastankstation för fordon kan upprättas i Hässleholms kom
mun. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 1 juni 2021. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

38(51) 
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I 
Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

M-2021-1427 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 79 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-06-09, § 66, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande be
slut: 

Att ställa sig positivt till motionens intentioner samt att beakta detta vid arbetet 
med budget och strategisk plan för 2022. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-06-01 vad gäller utredning i ärendet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J,ste,iog ffett Utdraget bestyrkes 

39(51) 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

 

2021-06-01 M-2021-1427 

 

 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-801 40 
E-post: miljonamnden@hassleholm.se Bankgiro: 5061-8834 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

 

Handläggare 
Miljöchef Torbjörn Håkansson  
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
0451-26 83 94 
torbjorn.hakansson@hassleholm.se 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 

 

 

 
Remiss - yttrande rörande motion om vätgasstrategi 
Remiss kommunstyrelsens länsstyrelsens diarienummer: KLF 2021/338 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

• Att ställa sig positivt till motionens intentioner samt att beakta detta vid 
arbetet med budget och strategisk plan för 2022. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 2021-
06-01 vad gäller utredning i ärendet.  

Sammanfattning 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har på remiss erhållit motionen 
”Vätgasstrategi”, som ställts till kommunfullmäktige i Hässleholm, för yttrande. 
Nämnden ombeds att yttra sig specifikt över om nämnden anser att fullmäktige 
bör besluta att en utredning i enlighet med motionens förslag ska göras. 

Motionsställaren önskar att kommunfullmäktige beslutar: 

• Att utreda om en vätgasstrategi ska införas i Hässleholms kommun. 

• Att utreda om vätgastankstation för fordon kan upprättas i Hässleholms 
kommun. 

Utredning i ärendet 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på all utveckling som kan leda 
till ett mer hållbart samhälle och det ingår även i förvaltningens reglemente att 
arbeta med denna typ av frågor. Dessa frågor har dock prioriterats ned i budgeten 
under de senaste åren. 

Hässleholms 
kommun 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Diarienummer 

 

2021-06-01 M-2021-1427 

 

 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-801 40 
E-post: miljonamnden@hassleholm.se Bankgiro: 5061-8834 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Beträffande en vätgasstrategi och en eventuell tankstation för vätgas är 
förvaltningen positiv till att kommunfullmäktige beslutar att utreda frågan om 
detta är en väg för Hässleholm. Energilagring är en av många vägar framåt mot ett 
hållbarare och mer resilient samhälle.  

Förvaltningen vill i sammanhanget belysa att även om ett utredningsuppdrag kan 
förväntas ligga inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde så 
måste ett sådant beslut kopplas till ett beslut om en utökad budgetram för 
förvaltningen. Detta då varken resurser eller kompetens om den specifika frågan 
finns i nuläget finns på förvaltningen, detta under förutsättningen att miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen utses att utreda frågan. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Torbjörn Håkansson 
Miljöchef 

 Helena Östling 
 Förvaltningschef 

 

Bilaga Motion ”Vätgasstrategi” 

 

Sändlista Kommunstyrelsen, kommunstyrelsen@hassleholm.se , 
 
 

 

Hässleholms 
kommun 



 

Motion 
”Vätgasstrategi” 

 

Att minska utsläppen av koldioxid är ett uttalat mål av de andra partierna som inte kommer att kunna nås 
med annat än kreativ matematik och kompensation från andra kommuners klimatarbete. Elektrifieringen 
av samhället kräver säker och kontinuerlig energiförsörjning, inte minst med tanke på elektrifieringen av 
fordonsflottan. 

Sveriges satsningar på oregelbunden energiframställning som solceller och vindkraftverk har gjort 
samhället sårbart och det har blivit nödvändigt att komplettera dessa energislag med energilagring för att 
jämna ut leveransen av energi. Energilagring i vätgas är en mycket effektiv metod då den bland annat kan 
användas för fordon som använder elmotorer via bränsleceller. 

Flera innovativa företag har kommit långt i att utveckla teknik när det gäller framställning av vätgas och 
smarta lösningar för energilagring med hjälp av vätgas. Med hjälp av vätgas kan man numera lagra 
energiöverskott från energikällor med oregelbunden och opålitlig produktion. 

Vätgas har flera fördelar. Produktionen av vätgas kan vara fossilfri om den exempelvis framställs med hjälp 
av kärnkraft eller solceller. Vätgas kan användas både som drivmedel och för elproduktion. Vätgasbilar 
finns redan idag på marknaden och flera fordonstillverkare har redan väl fungerande fordon i produktion 
som enbart drivs på vätgas. Även stora lastbilstillverkare som Volvo och Daimler-Benz gör nu stora 
satsningar på vätgasbaserad framdrift av den tunga trafiken. Behovet av infrastruktur för fortsatt 
utveckling av Hässleholms vätgasstrategi kräver därför att en vätgastankstation upprättas i Hässleholms 
kommun. 

Ute i Europa satsas det stort på vätgas. EU har ett program som heter “Fuel cells and hydrogen joint 
undertaking” och inom ramen för programmet kan man söka EU-bidrag för att upprätta 
vätgastankstationer. Exempelvis har Sandvikens kommun beviljats EU-bidrag för ändamålet. 

Sverigedemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar: 

 Att utreda om en vätgasstrategi ska införas i Hässleholms kommun.  

 Att utreda om en vätgastankstation för fordon kan upprättas i Hässleholms kommun. 

______________________    _________________________ 
Hanna Nilsson (SD)     Johan Peltonen (SD) 



SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 270 

Motion om tätortsnära naturreservat 
Dnr: KLF 2021/419 

Beslut 

Kommunfulhnäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman har väckt en motion i kommunfulhnäktige i vilken hon yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1) Att kommunen jobbar aktivt med att bilda tätortsnära naturreservat i enlighet 
med motionens intentioner. 

2) Att en plan för skyndsamt bildandet av 11 tätortsnära naturreservat tas fram och 
tas upp för beslut. 

Bedömning 

Av 3 kap 2 § plan-och bygglagen (2010:900) framgår att en översiktsplan ska ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och att planen 
även ge vägledning för beslut bland annat om hur mark- och vattenområden ska 
användas. 

I fördjupad översiktsplan (FÖP) för Hässleholms stad (Fördjupad översiktsplan för 
Hässleholms stad (hassleholm.se), antagen av kommunfulhnäktige den 25 juni 2018 
finns (s 78 f) ett förslag på områden med mycket stora värden som föreslås skyddas 
som kommunala naturreservat, nämligen de som omtalas i motionen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till naturvårdsplan, som 
för närvarande är på remiss. Planen är tillsammans med naturvårdsstrategi tänkt att 
ersätta kommunens naturvårdsprogram från 2005. I naturvårdsplanen föreslås sju 
områden utanför Hässleholms tätort bilda kommunala tätortsnära naturreservat, samma 
områden som nämns i motionen. 

Av det ovan anförda får enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning anses 
framgå att kommunen redan nu arbetar aktivt med frågan om tätortsnära natur
reservat. Hur snabbt bildande av reservat kan ske och i vilken turordning bör vara 
en fråga för miljö- och stadsbyggnadsnämnden att bereda och det saknas därför 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

k ty:tH 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

anledning för kommunfullmäktige att i detta skede ha några synpunkter i denna 
fråga. Det föreslås att motionen därmed ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, § 250, att bordlägga ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-01, § 165, kommunfullmäktige att motionen 
ska anses vara besvarad. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ kY'tH 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 165 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Motion om tätortsnära naturreservat 
Dnr: KLF 2021/419 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses vara 
besvarad. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Att bilda tätortsnära naturreservat på kommunal mark är rena vinsten! Det 
levererar ofantliga fördelar för folkhälsan, den biologiska mångfalden, kommunens 
attraktivitet och medborgarnas välbefinnandet. Partier som anser att motionen ska 
besvaras, förhallar bildandet av naturreservat och undviker att ta en tydlig ställning i 
frågan! Motionen anses besvarad med hänvisning till ett utkast till naturplan som är 
ute på remiss. Det otroliga är att, på nästa ärende, lämnar KS sitt remissvar i vilket 
anger att naturplanen inte räcker som grund för bildandet av naturreservat!!! Om 
partierna menar att de vill ha naturreservat i Hässleholm, då är det bifall till 
motionen det enda som gäller!" 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon anför 
följande. 

I Hässleholms kommun finns det 14 naturreservat bildade av Länsstyrelsen. De 
flesta finns på landsbygden och är svåra att nå utan bil. Sedan 1999 har 
kommunerna möjlighet att bilda naturreservat. Hässleholms kommun äger natur
och kulturrika områden i närheten av våra tätorter. Trots det så finns det inte ett 
enda kommunalt naturreservat i Hässleholms kommun! Detta vill vi ändra på, 
omgående! Områden som kan vara speciellt viktiga för kommunen att skydda är 
fina naturområden i tätortsnära lägen som enkelt nås av närboende för att få en 
naturupplevelse. Även skolor och förskolor kan besöka dessa och utöva 
pedagogiska aktiviteter. De är utmärkta för motion och rörelse samt kontakt med 
naturen som är så viktigt ur ett hälsoperspektiv. Att säkra viktiga gröna, tätortsnära 
områden genom att bilda naturreservat, ger trygghet till medborgarna om att dessa 
gröna oaser kommer finnas kvar även i framtiden. Det stärker orternas attraktivitet 
och ökar värdet av närliggande fastigheter, något som gynnar både kommunen och 
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privata markägare. Staten ersätter kommunen för marken som avsätts till 
naturreservat och LONA-bidrag kan sökas för förberedelser. I den fördjupade 
översiktsplanen för Hässleholms tätort som fick laga kraft 2020-01-20 föreslogs fyra 
områden som kommunala tätortsnära naturreservat: Mölleröd, Hässleholmsgården, 
Galgbacken och Kattamarken. Utöver dessa finns det andra exempel på omr, de i 
kommunens ägo och i närheten av stationsorter som lämpar sig för naturreservat. 
Följande är exempel och inte nödvändigvis de 11 naturreservat som yrkandet nedan 
handlar om: 

• Sösdala, Vannaröd (41 ha). 

• Vinslöv: Berthes ängar (30 ha), Vinne å (20 ha) 

• Tyringe: Sanatorieskogen (86 ha), Bödkaredalen (14 ha) där det finns förstudie och 
skötselplan framtagen, Uggleparken (3 ha) 

• Bjämum: Sydväst Bjärlången (14 ha) 

Med tanke på de många fördelar som bildandet av naturreservat levererar bör 
kommunen prioritera frågan och avsätta nödvändiga personella resurser så att dessa 
naturreservat bildas så fort som möjligt. Tidsåtgången för en bildandeprocess 
varierar men naturreservat som bildas på fastigheter som ägs av kommunen är 
mindre tidskrävande. En annan faktor för tiden det tar att bilda ett reservat är 
resursbrist, något som kan kompenseras med LONA-bidrag. Att söka bidrag kräver 
kunskap och tid. Mycket kunskap finns redan samlat om de ovan angivna exempel 
på område som lämpar sig för naturreservat. 

Med stöd av det sålunda anförda yrkar motionären att kommunfullmäktige beslutar: 

1) tt kommunen jobbar aktivt med att bilda tätortsnära naturreservat i enlighet 
med motionens intentioner. 

2) tt en plan för skyndsamt bildandet av 11 tätortsnära naturreservat tas fram och 
tas upp för beslut. 

Bedömning 
Av 3 kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900) framgår att en översiktsplan ska ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och att planen 
även ge vägledning för beslut bland annat om hur mark- och vattenområden ska 
användas. 

I fördjupad översiktsplan (FÖP) för Hässleholms stad (Eördjupad översiktsplan för 
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Hässleholms stad (hassleholm.se). antagen av kommunfullmäktige den 25 juni 2018 
finns (s 78 D ett förslag på områden med mycket stora värden som föreslås skyddas 
som kommunala naturreservat, nämligen de som omtalas i motionen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till naturvårdsplan, som 
för närvarande är på remiss. Planen är tillsammans med naturvårdsstrategi tänkt att 
ersätta kommunens naturvårdsprogram från 2005. I naturvårdsplanen föreslås sju 
områden utanför Hässleholms tätort bilda kommunala tätortsnära naturreservat, samma 
områden som nämns i motionen. 

Av det ovan anförda får enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning anses 
framgå att kommunen redan nu arbetar aktivt med frågan om tätortsnära natur
reservat. Hur snabbt bildande av rese.rvat kan ske och i vilken turordning bör vara 
en fråga för miljö- och stadsbyggnadsnämnden att bereda och det saknas därför 
anledning för kommunfullmäktige att i detta skede ha några synpunkter i denna 
fråga. Det föreslås att motionen därmed ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-08-18, § 106, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad. 

Sänt till: 
Miljö- och stad byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

Dolores Öhman har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon anför 
följande. 
 
I Hässleholms kommun finns det 14 naturreservat bildade av Länsstyrelsen. De 
flesta finns på landsbygden och är svåra att nå utan bil. Sedan 1999 har 
kommunerna möjlighet att bilda naturreservat. Hässleholms kommun äger natur- 
och kulturrika områden i närheten av våra tätorter. Trots det så finns det inte ett 
enda kommunalt naturreservat i Hässleholms kommun! Detta vill vi ändra på, 
omgående! Områden som kan vara speciellt viktiga för kommunen att skydda är 
fina naturområden i tätortsnära lägen som enkelt nås av närboende för att få en 
naturupplevelse. Även skolor och förskolor kan besöka dessa och utöva 
pedagogiska aktiviteter. De är utmärkta för motion och rörelse samt kontakt med 
naturen som är så viktigt ur ett hälsoperspektiv. Att säkra viktiga gröna, tätortsnära 
områden genom att bilda naturreservat, ger trygghet till medborgarna om att dessa 
gröna oaser kommer finnas kvar även i framtiden. Det stärker orternas attraktivitet 
och ökar värdet av närliggande fastigheter, något som gynnar både kommunen och 
privata markägare. Staten ersätter kommunen för marken som avsätts till 
naturreservat och LONA-bidrag kan sökas för förberedelser. I den fördjupade 
översiktsplanen för Hässleholms tätort som fick laga kraft 2020-01-20 föreslogs fyra 
områden som kommunala tätortsnära naturreservat: Mölleröd, Hässleholmsgården, 
Galgbacken och Kattamarken. Utöver dessa finns det andra exempel på område i 
kommunens ägo och i närheten av stationsorter som lämpar sig för naturreservat. 
Följande är exempel och inte nödvändigvis de 11 naturreservat som yrkandet nedan 
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handlar om: 
• Sösdala, Vannaröd (41 ha). 

• Vinslöv: Berthes ängar (30 ha), Vinne å (20 ha) 

• Tyringe: Sanatorieskogen (86 ha), Bödkaredalen (14 ha) där det finns förstudie och 
skötselplan framtagen, Uggleparken (3 ha) 

• Bjärnum: Sydväst Bjärlången (14 ha) 

Med tanke på de många fördelar som bildandet av naturreservat levererar bör 
kommunen prioritera frågan och avsätta nödvändiga personella resurser så att dessa 
naturreservat bildas så fort som möjligt. Tidsåtgången för en bildandeprocess 
varierar men naturreservat som bildas på fastigheter som ägs av kommunen är 
mindre tidskrävande. En annan faktor för tiden det tar att bilda ett reservat är 
resursbrist, något som kan kompenseras med LONA-bidrag. Att söka bidrag kräver 
kunskap och tid. Mycket kunskap finns redan samlat om de ovan angivna exempel 
på område som lämpar sig för naturreservat. 
 
Med stöd av det sålunda anförda yrkar motionären att kommunfullmäktige beslutar: 
 
1) Att kommunen jobbar aktivt med att bilda tätortsnära naturreservat i enlighet 
med motionens intentioner. 

2) Att en plan för skyndsamt bildandet av 11 tätortsnära naturreservat tas fram och 
tas upp för beslut. 

Av 3 kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900) framgår att en översiktsplan ska ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och att planen 
även ge vägledning för beslut bland annat om hur mark- och vattenområden ska 
användas. 
 
I fördjupad översiktsplan (FÖP) för Hässleholms stad (Fördjupad översiktsplan för 
Hässleholms stad (hassleholm.se), antagen av kommunfullmäktige den 25 juni 2018 
finns (s 78 f) ett förslag på områden med mycket stora värden som föreslås skyddas 
som kommunala naturreservat, nämligen de som omtalas i motionen.  
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till naturvårdsplan, som 
för närvarande är på remiss. Planen är tillsammans med naturvårdsstrategi tänkt att 
ersätta kommunens naturvårdsprogram från 2005. I naturvårdsplanen föreslås sju 
områden utanför Hässleholms tätort bilda kommunala tätortsnära naturreservat, samma 
områden som nämns i motionen.   
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Av det ovan anförda får enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning anses 
framgå att kommunen redan nu arbetar aktivt med frågan om tätortsnära natur-
reservat. Hur snabbt bildande av reservat kan ske och i vilken turordning bör vara 
en fråga för miljö- och stadsbyggnadsnämnden att bereda och det saknas därför 
anledning för kommunfullmäktige att i detta skede ha några synpunkter i denna 
fråga. Det föreslås att motionen därmed ska anses besvarad. 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Sammanfattning 

Kommunens naturvårdsstrategi och naturvårdsplan ersätter tillsammans naturvårdsprogrammet 
från 2005. Naturvårdsstrategin anger kommunens viljeinriktning i naturvårdsfrågor. 
Naturvårdsplanen utgör framför allt en dokumentation av kommunens naturvärden utanför 
Hässleholms tätort. Både naturvårdsstrategin och naturvårdsplanen utgör underlag för 
kommunens översiktsplan. 

Samtliga klass 1 områden (högst naturvärden) har återinventerats i samband med 
naturvårdsplanen. Dessa presenteras i 101 områdespresentationer i en digital karta på 
kommunens hemsida. I den digitala kartan finns också klass 2 och 3 områden utpekade. Dessa 
har enbart synats genom studier av flygbilder/ortofoton. 

En sammanfattning av förändringar sedan 2005 visar att nitton nya områden har tillkommit (klass 
1-3), de flesta har varit dokumenterade tidigare i grönplaner eller inventeringar. Nio områden har 
plockats bort, många pga omfattande skogsavverkning. Sju områden har fått en högre klassning 
än 2005, av varierande skäl. Tolv områden har klassats ned, antingen pga att naturvärdena 
minskat eller att områdena har omvärderats i förhållande till övriga områden. Tjugotre områden 
har fått en större gränsjustering sedan 2005, antingen har områdena ökat, minskat eller både och. 
Skälen till ändringarna är varierande. 

I naturvårdsprogrammet fanns nio storområden, dvs större områden med höga naturvärden på 
landskapsnivå, genom hög förekomst av klass 1-3 områden. Ett storområde har tillkommit i 
naturvårdsplanen, Lursjöområdet. Ett storområde har modifierats, Finjasjön – Brönnestad – 
Myrarp, framför allt genom att Finjasjön lagts till området. 

Naturvårdsplanen föreslår sju områden utanför Hässleholms tätort som kommunala tätortsnära 
naturreservat – Vannaröd i Sösdala, Vinneå och Bertes ängar i Vinslöv, Sanatorieskogen, 
Bödkaredalen och Uggleparken i Tyringe samt Sydväst Bjärlången i Bjärnum. För de områden där 
inte förstudier för naturreservat tidigare utförts, föreslås att detta görs. 

Andel skyddad natur i Hässleholms kommun har sammanställts. Strax över 3000 hektar är idag 
skyddat i Natura 2000, naturreservat, biotopskyddsområden, naturvårdsavtal samt växt- och 
djurskyddsområden. Detta motsvarar 2,37 % av kommunens landareal. Detta kan jämföras med 
motsvarande andel i Skåne på 3,6 % och i Sverige på 14,5 %. Hässleholms kommun har en större 
andel Natura 2000 områden än Skånesnittet, men en betydligt mindre andel naturreservat, trots 
en stor ökning under de senaste tio åren. 

Arbetet med att ta fram en naturvårdsstrategi och en naturvårdsplan för Hässleholms kommun 
har genomförts i ett LONA-projekt. 

 

 

Bakgrund 
Hässleholms kommun antog 2005 ”Naturvårdsprogram för Hässleholms kommun” i 
kommunfullmäktige. Programmet består av en programdel och en del med 
områdesbeskrivningar. En stor del av arbetet med programmet bestod av att inventera och 
dokumentera områden med höga naturvärden i kommunen, utanför de större tätorterna. Ca 700 
områden dokumenterades och delades upp i klass 1-3, där klass 1 utgör områden med mycket 
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höga naturvärden. Ca 130 områden med klass 1 dokumenterades. Områden på landskapsnivå 
med många klassade områden nära varandra pekades i programmet ut som så kallade 
”storområden”.  I kommunen finns nio sådana storområden. Naturvårdsprogrammet har utgjort 
en viktig utgångspunkt för kommunens naturvårdsarbete. Den har också bidragit till delar av 
kommunens översiktsplan. 

Mycket händer med naturen och landskapet på 10-15 år. Det har under en period funnits ett 
behov av att uppdatera naturvårdsprogrammet. 2017 beviljades kommunen LONA-bidrag för att 
genomföra projektet ”Uppdatering av naturvårdsprogram samt framtagande av naturvårdsstrategi 
för Hässleholms kommun”. För att passa bättre in i kommunens strategiska upplägg har namnet 
naturvårdsprogram ersatts med naturvårdsplan. 
 
Naturvårdsstrategin är framtagen och godkänd av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Dock 
väntar den på att bli antagen av kommunfullmäktige. Naturvårdsstrategin presenterar en 
viljeriktning för kommunen att jobba mot i naturvårdsfrågor. I kommunens tätorter motsvaras 
denna av en grönstrategi. 
 
Naturvårdsplanen utgör framför allt en dokumentation av vilka naturvärden som finns inom 
kommunen. Geografiskt omfattas hela kommunen utom Hässleholms tätort. Naturvårdsplanen 
lyfter också fram förslag på lämpliga områden för kommunala, tätortsnära naturreservat, utanför 
Hässleholms tätort. 
 
Naturvårdsplanen kommer inte finnas i upptryckt pappersversion, utan göras tillgänglig digitalt 
via kommunens hemsida. Naturvårdsplanen skickas på remiss till kommunens förvaltningar, 
myndigheter, politiska partier, föreningar och allmänheten. 
 
 

Bild 1. Möllerödsmaden, i norra delen av Finjasjön, restaurerades 2005-2006. Tidigare såg det idag öppna 
området ut som det träd- och buskbeväxta området till vänster i bilden. Klass 1 området 250401 har idag 
uppgraderats från tidigare klass 2. Foto: Thomas Johnsson 
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Områdespresentationer 

Till naturvårdsplanen finns en digital karta med alla klassade områden samt storområden 
utpekade. Till alla klass 1 områden finns en områdespresentation i form av en pdf. I vissa fall 
omfattar en områdespresentation fler än ett område. Upplägget av områdespresentationerna 
framgår nedan. Några av de nya klass 2 områdena har också en likadan områdespresentation. 

Inledningsfoto – Varje område inleds med ett karakteristiskt foto, vanligen en drönarbild eller 
ett foto som visar den vanligaste naturtypen i området. 

Korta fakta – Här anges kort klass, huvudnaturtyp, objektnummer, areal, församling, by, 
markägarkategori samt skyddsstatus. 

Områdesbeskrivning – Denna är oftast mer utförlig än den som finns i naturvårdsprogrammet 
2005. 

Översiktskarta och ortofoto – För varje område visas en översiktskarta för orienteringens skull 
samt ett ortofoto över området, ofta från 2020, ibland äldre. 

Bevarandemotiv – Kort sammanfattning av områdets värde. 

Arter i området – Här presenteras ett urval av de arter som påträffats under inventeringen inom 
detta projekt. Om andra arter nämns, anges var informationen är hämtad. 

Hotade/rödlistade/fridlysta/signal-/indikator-/Natura 2000-arter – Uppgifter om 
artförekomster för dessa kategorier hämtas från artdatabankens artportal samt projektets 
inventering. Samtliga förekommande arter i dessa kategorier i alla områden finns listade i bilaga 
10. 

Rödlistade arter anges med följande kategorier: nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN), 
akut hotad (CR). De tre senare kategorierna hör till hotade arter. 

Uppgifter om nationellt fridlysta arter hämtas från artportalen. Följande fridlysta arter tas inte upp 
då de är mycket vanligt förekommande och troligen är förbisedda i många områden – vanlig 
groda, åkergroda, vanlig padda.  

Uppgifter om Skogsstyrelsens signalarter är hämtade dels från artportalen, dels från 
Skogsstyrelsens lista över signalarter, daterad 2013-04-15. Signalarterna anges med (S). 

Indikatorarter (kärlväxter) för ängs- och betesmarker finns angivna av Jordbruksverket (2003). Här 
används både grupp 1 (goda indikatorer) och grupp 2 (sannolikt goda indikatorer). 
Indikatorarterna anges med (i).  

Uppgifter för Natura 2000-arter hämtas från artportalen ur kategorierna Fågeldirektivets bilaga 1 
samt Habitatdirektivets bilaga 2, 4 och 5. Natura 2000-arterna anges med (N2000). 

Förändringar sen Naturvårdsprogram 2005 – Här redogörs kort för både kvalitativa och 
kvantitativa förändringar. Det anges om naturvärdena har ökat eller minskat eller är oförändrade, 
om områdets utbredning har utökats eller minskats, justerats i mindre omfattning eller inte alls 
samt om klassningen påverkats. Orsakerna till eventuella förändringar anges. 

Markanvändning – historik – Denna aspekt fanns inte med i naturvårdsprogrammet. Den lyfts 
här fram för att historiska faktorer är mycket viktiga för att förklara varför naturen ser ut som 
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den gör. Till exempel är lång kontinuitet viktigt för att höga naturvärden ska utvecklas. 
Markhistoriken illustreras med historiska kartor samt beskrivningar. 

 

Bild 2. Historiska kartor har varit viktiga i arbetet för att förstå hur tidigare markanvändning har påverkat 
dagens naturförhållanden. Exemplet ovan visar häradsekonomiska kartan 1926-34 för område 2053 Vegesjö. 
Sedan tidigare sänkning av sjön nyttjas blöta strandområden till sidvallsäng, dvs blöta, årligen övesvämmade ängar 
som producerar hö (gröna områden). Idag håller dessa områden delvis på att växa igen. 

 
Skydd och bevarande – Här anges om området eller delar av området omfattas av 
naturreservat, Natura 2000, riksintresse för naturvård, växt- och djurskyddsområde, biotopskydd, 
naturvårdsavtal, naturminne, strandskydd. Med kartillustrationer. 

Önskvärd skötsel / Nutida och framtida hot – Här anges förslag på önskvärda 
skötselåtgärder för att gynna naturvärdena i områdena. 

Utförda inventeringar – Skogsstyrelsens nyckelbiotop- och sumpskogsinventeringar, 
naturvårdverkets och jorbruksverkets ängs- och hagmark- respektive äng och betesinventering 
samt länstyrelsens våtmarksinventering tillhör de inventeringar som anges, även med 
kartillustrationer. 

Behov av inventeringar – Här listas de organismgrupper där det kan antas att det finns 
förutsättningar att hitta för området ännu ej dokumenterade intressanta arter. 

Litteratur – En litteraturlista över material som använts i denna naturvårdsplan, inklusive 
områdesbeskrivningarna. 
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Foton – Foton kan förekomma på flera ställen i presentationerna, bla som artillustrationer. De 
flesta fotona är dock placerade i slutet. Det digitala formatet möjliggör ett betydligt rikare 
fotomaterial än i naturvårdsprogrammet. 

 

 
Bild 3. Småsileshår, en av våra köttätande växter, växer gärna på näringsfattiga högmossar. Foto: Janne 
Johansson 

 

Förändringar sedan naturvårdsprogram 2005 

Nuvarande klass 1, 2 och 3 områden visas på karta i bilaga 1 och 2. Här sammanfattas 
förändringar av de klassade områdena i naturvårdsplanen. Vilka områden som tillkommit, tagits 
bort, klassats upp eller ned eller fått större gränsjusteringar i jämförelse med 
naturvårdsprogrammet 2005. I bilaga 5 visas dessa områden på kommunkarta. För många 
områden har gränserna bara justerats i mindre utsträckning. De nämns inte nedan. Kvalitativa 
förändringar diskuteras också. 

 

Följande 19 områden har tillkommit sen naturvårdsprogrammet 2005: 

5001 Ignaberga kalkbrott (klass 1) – kalkbrytning pågick fortfarande i stora delar av området år 
2005 

5002 Norra Mellby naturreservat (klass 1) – området förbisågs 2005 

500301, 500302 Sösdala ädellövskogar (klass 2) – området förbisågs 2005 

5004 Göingeåsen Tormestorp (klass 1) – fanns med i grönplan för Hässleholms tätort 2002 

5005 Göingeåsen naturreservat (klass 1) – fanns med i grönplan för Hässleholms tätort 2002 

5006 Göingeåsen norr (klass 2) – fanns med i grönplan för Hässleholms tätort 2002 
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Bild 4. Gamla träd är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Många lavar, mossor, insekter, fåglar och 
fladdermöss gynnas av dessa. Det skänker också stolthet åt markägaren som gör en naturvårdsinsats genom att 
spara dessa. Här i område 5004 Göingeåsen Tormestorp. Foto: Janne Johansson 

 

5008 Vedhygge (klass 2) – fd norra delen av område 4047, fd Snärjet (klass 1), bildar nu det nya 
området 5008, då kvarvarande område 4047, Blåsippeskogen i Lommarp, fortsatt är ett klass 1 
område 

5009 Finjasjön (klass 1) – hamnade mellan stolarna på grönplan för Hässleholms tätort (2002) 
och naturvårdsprogrammet, kom aldrig med 2005 

5010 Otta bjär (klass 1) – området förbisågs 2005 

5011 Hovdala, Äspetskogen (klass 2) – fanns med i grönplan för Hässleholms tätort 2002 

5012 Hovdala, Äspetskogen (klass 3) – fanns med i grönplan för Hässleholms tätort 2002 

5013 Lörupsbetet, Hovdala (klass 2) – restaurerades 2005/2006 

5014 Sanatorieskogen, Tyringe (klass 1) – områden med i skogsinventering, Tyringe, 2012 

5015 Bödkaredalen, Tyringe (klass 2) – områden med i skogsinventering, Tyringe, 2012 

5016 Uggleparken, Tyringe (klass 2) – området med i skogsinventering, Tyringe, 2012 

5017 Bokskog/alkärr norr Tyringe (klass 3) – områden med i skogsinventering, Tyringe, 2012 

5018 Bertes ängar, Vinslöv (klass 2) – områden fanns med i grönplan för Vinslöv 2004 

5019 Skog NO Furutorpsområdet, Vinslöv (klass 3) – området fanns med i grönplan för Vinslöv 
2004 



10 
 

5020 Skog och gräsmark SV ridhus, Vinslöv (klass 3) – området fanns med i grönplan för Vinslöv 
2004 

 

Följande 9 områden har tagits bort sen naturvårdsprogrammet 2005: 

1140 Johanneshus, bokskog (klass 1, 2005) – omfattande skogsavverkning 

1141 Johanneshus, blandskog (klass 1, 2005) – omfattande skogsavverkning 

2082 Fredrikdalsskogen (klass 1, 2005) – omfattande skogsavverkning 

240902 Hulshult 2 (klass 1, 2005) – omfattande skogsavverkning 

3309 Mellomsjöns strand (klass 1, 2005) – omfattande skogsavverkning 

4059 Snärjet (klass 2, 2005) – bokskogen försvunnen pga omfattande kalkbrytning 

4121 Järseke (klass 2, 2005) – omfattande skogsavverkning 

4452 Ebbarp – Västra Häglinge (klass 2, 2005) – delområdena 445201 – 445206 (klass 1-3) 
behålls, de finaste områdena betonas därmed mer 

4504 Björkeberga (klass 3, 2005) – överlappningar andra områden, delvis åkermark 

 

Bild 5. Den 1,6 km långa spången genom alsumpskogen i område 250401, 250402 har tillgängliggjort en 
svåråtkomlig naturtyp. Foto: Lars-Erik Williams 

 

Följande 7 områden har klassats upp sen naturvårdsprogrammet 2005: 

2026 Havraljungaån (klass 2, 2005  klass 1, 2021) – bedömning idag som en helhet med 
område 2012 och 2027 
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220403 Tollaskogen (klass 2, 2005  klass 1, 2021) – naturreservat sedan 2014 

2301 Rammsjön (klass 2, 2005  klass 1, 2021) – bedömning idag som en helhet med 
intilliggande sjön 2405 Algustorpasjön (klass 1 sedan 2005) 

250401, 250402 Finjasjöns strandskog och strandbete NV (klass 2, 2005  klass 1, 2021) – 
restaurering av strandängar i norr och längre söderut efter 2005, död ved i alsumpskog har ökat 
kraftigt, 1,6 km spång i alsumpskog har ökat tillgängligheten 

3086 Malmsjön (klass 3, 2005  klass 1, 2021) ) – bedömning idag som en helhet med område 
3087 Vieån, Gundrastorp – Malmsjön 

3228 Lursjönäs (klass 2, 2005  klass 1, 2021) – bedömning idag som en helhet med område 
3041 Lursjön 

4050 Nävlinge kyrkoskog (klass 3, 2005  klass 1, 2021) – större delen av området 
biotopskyddat sedan 2007. Området har utökats i öster och väster samt minskats i norr.  

 

Följande 12 områden har klassats ned sen naturvårdsprogrammet 2005: 

1151 Röslöv, bokskog (klass 1, 2005  klass 2, 2021) - starka genomgallringar av delar av 
området har splittrat upp områdets karaktär 

2019 Kalven, Kraxasjön (klass 1, 2005  klass 2, 2021) – omvärdering, Kraxasjön och dess 
omgivningar borde undersökas mer, i väntan på det känns det motiverat med klass 2 här 

3043 Grepakull mosse (klass 1, 2005  klass 2, 2021) – omvärdering, i jämförelse med andra 
mossar mer motiverat med klass 2 

3065 Mölleröd, lövskog (klass 1, 2005  klass 2, 2021) – omvärdering, heterogent område, väg 
skär genom området 

3074 Tågarp, sumpskog (klass 1, 2005  klass 2, 2021) – omvärdering, förhållandevis yngre träd, 
till delar igenväxningsmark 

3224 Gammalstorps mölla, bete (klass 1, 2005  klass 2, 2021) – omvärdering, trevlig betesmark 
med bl.a. träd och stenmurar, dock heterogen flora, stora delar tidigare åker 

4108 Ullstorp (klass 2, 2005  klass 3, 2021) – omfattande skogsavverkning 

4116 Ringelislätts kalkbrott (klass 1, 2005  klass 3, 2021) – omvärdering, gammalt övergivet 
kalkbrott, geologiskt och kulturhistoriskt intressant, naturvärdena dock måttliga 

4216 Hovdala, SO slottet (klass 1, 2005  klass 3, 2021) – stor del av ängsmark klipps oftare 
idag, vilket decimerat bl.a. vildbifaunan pga färre blommande växter 

4409 Tranemosse (klass 1, 2005  klass 3, 2021) – omvärdering, komplext område, 
mosseområdet har utsatts för påtaglig torvbrytning under gången tid, nyligen återställt grustag i 
söder 

4425 Bosarpsgården (klass 1, 2005  klass 3, 2021) – gräsmarken, fd sidvallsängen fortsatt utan 
hävd, vilket orsakat igenväxning av området 

4440 Kolstrarp (klass 1, 2005  klass 3, 2021) – omfattande bokföryngring 
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Bild 6. Vattenfladdermus. Sen naturvårdsprogrammet har kunskapen om den rika fladdermusförekomsten i 
Hässleholms kommun i allmänhet och Hovdalaområdet i synnerhet ökat markant. På Hovdala har 18 av 
landets 19 fladdermusarter dokumenterats! Foto: Lars-Erik Williams 

 

Följande 23 områden har fått en större gränsjustering sen naturvårdsprogrammet 2005: 

1031 Hörja, ekskog (klass 1) – betesmarker mitt i området har plockats med, hus och gårdar i 
området kanter har tagits bort 

1032 Bokskog N Hörja skog – området har minskats i norr, pga överlappning med område 1016. 

1127 Horröd – halva området har plockats bort pga omfattande skogsavverkning 

2037 Ubbalt (klass 1) – har utvidgats så att även naturreservatets sydöstra delar ingår 

2043 Vittsjön (klass 1) – delområdena 2038 (klass 2) och 2039, 2041 och 2042 (klass 1) har 
plockats bort, kvar blir det sammanfattande området 2043; mindre justeringar mot strandlinjen, 
speciellt vid Ubbalt 

2053 Vegesjö – tre klass 2 områden har införlivats (fd 205301 – 205304), ytterligare våtmarker i 
anslutning har också tagits med 

220602, 220603, 220604 Vinneå (klass 1) – områdena har utvidgats, bla höga naturvärden i 
sandmark, Vinslövssjön har också tagits med 

2302 Möllesjön (klass 1) – har utvidgats och innefattar idag även intilliggande Hornsjön 

2409(01) Hulshult (1) (klass 1) – drygt halva området har plockats bort pga omfattande 
skogsavverkning, kvarvarande område är biotopskyddat 
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2503 Mölleröds kungsgård (klass 2) – i naturvårdsprogrammet fanns två delområden, 250301 och 
250302. Hela 250301 och östra delen av 250302 ligger inom Hässleholms tätorts FÖP-område 
och har därför plockats bort, området har utvidgats åt norr och väster med betes- och ängsmark 

2602 Domänreservat (klass 3) – området har blivit betydligt mindre då stor del nu är med i klass 1 
området 5005 Göingeåsen naturreservat 

3029 Ubbarp (klass 2) – åkern i norr har plockats bort 

3037 Tydingesjön (klass 1) – ett stort område med blöta marker, sydväst om Tydingesjön, har 
plockats med i område 3037 

3077 Vieån, Verum – Gubbarp (klass 1) – ett stort område i västra delen av 3077, fd östra delen 
av 3083 har införlivats i område 3077 

3083 Vieån, Mölleröd – Verum (klass 1) – Områdena 3089 (Vieåns strand, betesmark vid 
Mölleröd) och 3090 (Vieån, betesmark vid Verums kyrka) har införlivats i område 3083, samtidigt 
som östra delen av 3083 numera tillhör område 3077 

 

Bild 7. Betesdjur är viktiga för att hålla landskapet öppet, här vid Vieån i område 3083. Foto: Janne Johansson 

 

3227 Ballingslövssjön (klass 1) – området har utvidgats, blöta områden i anslutning till sjön har 
tagits med 

3316 Skeingeborg (klass 1) – området häromkring var rörigt i naturvårdsprogrammet med flera 
överlappande områden, 3316 innehåller nu stora delar av 4500 Skeingeborg och hela 4509 
Ekelyckan, gränserna mot omgivande områden har justerats 
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3317 Hörlinge ängar (klass 1) – område 3320 Vieån, Gubbarpsbron – Helgeå (klass 1) samt 
Madagylet har införlivats i 3317 

4047 Blåsippeskogen i Lommarp (klass 1) – har minskat dramatiskt från 58 ha till 7 ha, pga 
omfattande skogsavverkning (kallades Snärjet i naturvårdsprogrammet); norra delen bildar nu 
klass 2 området 5008 Vedhygge 

4053 Rammen, Nävlinge (klass 1) – området har minskats i norr och sydost, framför allt pga 
skogsavverkningar, samtidigt har området utvidgats i väster och öster för helhetens skull 

4202 Brönnestadsån/Hovdalaån med omgivningar (klass 1) – området har utvidgats i öster och 
väster 

4400 Ballran (klass 1) – de öppna markerna runt om, mest åker, har plockats bort 

4405 Sjöviken vid Bosarpasjön (klass 1) – stor areal i väster idag oklassat pga omfattande 
skogsgallringar, de delar av 4406 Vramsån som tidigare låg mitt i området har införlivats i område 
4405 

 

Bild 8. Restaurering av ekhage, under år 2021, i klass 2-området 1108, Ekhage Myrarp. Röjning av 
undervegetation lyfter fram de vidkroniga hagmarksekarna. Resultatet blir tilltalande för så väl öga som för 
biologisk mångfald. Foto: Lars-Erik Williams 

 

Kvalitativa förändringar 

Många gånger går det mycket snabbare att förstöra naturvärden än att utveckla nya. Ofta tar det 
lång tid för arter att etablera sig i för dem nya områden. Det gäller speciellt sällsyntare arter som 
ofta har en långsam spridningsförmåga. I många av de inventerade områdena har det inte hänt 
något dramatiskt sedan 2005. Detta behöver inte betyda att naturvärdena står stilla. Tvärtom kan 
det tex betyda att träden är femton år äldre, död ved kan ha ökat i omfattning, nya arter kan ha 
etablerat sig. 
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Exempel på snabbare positiva förändringar är restaureringar. Hörlinge ängars restaurering några 
år före naturvårdsprogrammet är fortfarande en av kommunens viktigaste genomförda 
naturvårdsåtgärder, där 50 hektar årligen översvämmade ängar röjdes och sedan dess slåttras 
årligen (område 3317 Hörlinge ängar). Senare exempel, efter 2005, är restaurering av strandängar i 
område 250401, 250402, restaurering av slåtteräng i område 4203, restaurering av torrare 
betesmark i område 5013 och 5018. Se även bild X. 

En anledning att naturvärden bedöms högre är när ny kunskap kommer fram. Ofta sker det vid 
inventeringar eller observationer av allmänheten. Här har naturkvaliteten inte nödvändigtvis 
förändrats, bara varit okänd. Ett remarkabelt exempel är inventeringar av fladdermöss på 
Hovdala. Vid naturvårdsprogrammets tid var här bara 5-6 arter kända. Idag har 18 av Sveriges 19 
förekommande fladdermusarter dokumenterats i Hovdalaområdet! Detta är ett exempel på varför 
det är så viktigt med fortsatta inventeringar i norra Skåne, där många artgrupper fortfarande är 
undermåligt inventerade. 

 

 

Storområden 

Naturområden av klass ett till tre förekommer spridda i hela kommunen. Dock hyser vissa 
områden fler, större och högre klassade områden än andra delar av kommunen. Sådana större 
områden, med hög förekomst av klass 1-3 områden pekades i naturvårdsprogrammet ut och fick 
beteckningen ”storområden”. Dessa har således höga naturvärden på landskapsnivå. Nio 
storområden pekades ut. I naturvårdsplanen har ett nytt storområde lagts till, ”Lursjöområdet”. 
Ett storområde har modifierats, ”Finjasjön – Brönnestad – Myrarp” (tidigare benämnd ”Hovdala 
– Brönnestad – Myrarp”). Storområdena syns i bilaga 3 och 4. Nedan presenteras de tio 
storområdena kort. 

 

 
Bild 9. Fågeltorn i kanten av Hörlinge ängar, som årligen svämmar över. Området ligger inom storområdet 
”Vieåns dalgång”. Foto: Thomas Johnsson 
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Vieåns dalgång  
Vieån med omgivande skyddsvärda naturtyper. Centrala värden är Vieån som rinner i sin 
naturliga fåra och fuktängar i deltat mellan Vieån och Helgeån. Andra värden är betesmark 
(låglandsgräsmark), äldre ädellövskogar, tidvis översvämmade lövskogar.  

Stensmyr – Fäjemyr  
Område med kommunens till arealen största högmossar, Stensmyr och Fäje myr. Högmossarna 
är relativt opåverkade. Här finns även andra typer av skyddsvärda mossar och sjöar, Gårdsjön, 
Möllesjön och Hornsjön.  

Bjärlången – Ubbarp  
Område med skyddsvärda betesmarker (låglandsgräsmarker) framförallt, men även med 
hedbokskogar och sjöar, Västrasjö, Möllerödssjön och Dalsjön.  

Lursjöområdet 
Detta storområde är nytt i naturvårdsplanen. Lursjön är kommunens finaste badsjö och har 
samtidigt ett rikt fågelliv. Stora hedbokskogsområden, framför allt norr om Lursjön, men också 
på halvön Lursjönäs. 

Röke å – Hörlingeån – Vedema  
Två vattendrag, Rökeån och Hörlingeån, som rinner i sina naturliga fåror och bitvis i raviner. På 
vissa sträckor finns flera parallella åfåror. Terrängen kring vattendragen är starkt kuperad med 
hedbokskogar och äldre hedekskogar. En högmosse, Aggarpa myr, ligger i nordöstra delen.  

Almaån  
Skyddsvärd vattendragssträcka framförallt mellan Algustorp och Norre Vång, med välutvecklade 
alsumpskogar, tidvis översvämmade lövskogar och fuktängar. Ån har flera forsande partier och 
slingrar sig kraftigt. Kungsfiskaren är en karaktärsart som häckar utmed ån. 

 

 
Bild 10. Kungsfiskare. Foto: Thomas Johnsson 
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Store damm – Smedeboda  
Ett område med flikiga sjöar, bla Fåglasjö och Store Damm, där storlom och fiskgjuse häckar. I 
östra delen ligger naturskogsartade hedbokskogar och en del betade skogar.  

 

 
Bild 11. Fåglasjö, i storområdet ”Store damm – Smedeboda”. Foto: Thomas Johnsson 

 

Finjasjön – Brönnestad – Myrarp  
Område med frodiga blandädellövskogar söder om Finjasjön, alsumpskog vid Finjasjöns 
nordvästra strand samt hedekskogar och hedbokskogar i sydvästra delen av området. Här finns 
även betade skogar och betesmarker (låglandsgräsmarker). Brönnestadsån/Hovdalaån rinner 
slingrande norrut genom östra delen av området. Den omges bitvis av sluten skog. Ån hyser ett 
stort bestånd av den hotade flodpärlmusslan och bäcköring. Storområdet har utökats med 
Finjasjön i norr. I väster har den norra gränsen förskjutits något söderut i samband med att två 
klass 1 områden plockats bort. 

Nävlingeåsens nordsluttning – Vinneå  
Nävlingeåsens nordsluttning är kalkpåverkad i de nedre delarna och det är bitvis mycket blött. 
Skogarna där är frodiga med ängsbokskog och al- och asksumpskog. Vinne å rinner till stora delar 
i sin naturliga fåra, och omges av alsumpskogar. Nere på Vinslövsslätten ligger rikkärret Åraslövs 
mosse. Uppe på åsen finns ett antal betesmarker (låglandsgräsmarker). 

Häglinge - Bosarpasjön  
Välbevarat kulturlandskap med många betesmarker (låglandsgräsmarker). En stor bruten 
högmosse, Store mosse, omgiven av lövskog. En stor sjö högt upp i avrinningsområdet, 
Bosarpasjön, med hög vattenkvalitet och ängsbokskog, hedbokskog och alsumpskog i 
omgivningarna. 
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Bild 12. Vinne å, i storområdet ” Nävlingeåsens nordsluttning – Vinneå”. Foto: Janne Johansson 

 

 

Förslag på kommunala tätortsnära naturreservat 

I Hässleholms kommun finns 14 naturreservat, alla statligt inrättade. Kommuner kan sedan år 
1999 bilda naturreservat. Många skånska kommuner har gjort detta, men Hässleholms kommun 
har ännu inte kommit igång. 

Områden som kan vara speciellt viktiga för kommunen att skydda är fina naturområden i ett 
tätortsnära läge. Här är både de biologiska aspekterna och rekreationsaspekterna viktiga. Den 
viktigaste naturen för människor är den som är närmast där man bor. Där man inte måste ta bilen 
eller transportera sig på annat sätt långa sträckor för att få en naturupplevelse. För skolor och 
förskolor får närliggande naturreservat en pedagogisk betydelse. Dessa områden är också viktiga 
ur ett hälsoperspektiv. 

Att säkra viktiga gröna, tätortsnära områden genom att bilda naturreservat, tryggar medborgarna 
om att dessa gröna oaser även kommer finnas kvar i framtiden. Dessutom stärker sådana 
skyddade områden orternas attraktivitet. Naturreservat blir en kvalitetsstämpel lätt att 
kommunicera. 

I den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms tätort som fick laga kraft 2020-01-20 föreslogs 
fyra områden som kommunala tätortsnära naturreservat: Mölleröd, Hässleholmsgården, 
Galgbacken och Kattamarken. Naturvårdplanen föreslår nu ytterligare sju områden, på 
tillsammans 208 hektar, som lämpliga kommunala tätortsnära naturreservat. Dessa ligger i 
Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Bjärnum. För dessa områden föreslås att förstudier utförs för att 
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undersöka förutsättningarna för att bilda naturreservat. Områdenas geografiska läge i kommunen 
visas i bilaga 6. 

Intressant i sammanhanget är att 2019 hade 21 orter i Sverige en andel skyddad landareal i och 
omkring tätorten på över 10 % (nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, 
biotopskyddsområde, nationalstadspark). Några exempel: Göteborg 10 %, Växjö 11 %, Skövde 
12 %, Gislaved 15 %, Uppsala 19 %, Stockholm 22 % (SCB, 2020). 

 

1) Sösdala – Vannaröd (41 ha) 

 
Bild 13. Vannaröd med Sösdala i bakgrunden. Foto: Thomas Johnsson 

 

Ett småkuperat, omväxlande naturområde, beläget alldeles i utkanten av Sösdala tätort. Området 
inbegriper betade gräsmarker, vilka ofta utgör fd åkrar, men också lövskogar i olika grovlek med 
trädslag som ek, bok, avenbok, ask och björk. De betande djuren har tillgång till i stort hela 
området, således även skogspartierna.  

Av de historiska kartorna att döma har större delen av detta område för ca 150 år sen nyttjats 
som antingen åkermark eller som ängsmark. Göingebygdens Biologiska Förening (GBF), har 
under flera årtionden arbetat med att bevara och återställa det ängsbruk som var vanligt här förr, i 
den del av området som de kallar Vannaröds Ängskrona. Här bedriver de röjning, hamling av lindar 
samt lieslåtter. 

Inom området har 4 rödlistade arter, 2 fridlysta arter, 8 indikatorarter för bete/slåtter samt 4 av 
Skogsstyrelsens signalarter dokumenterats. 
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Genom området går en väl nyttjad motionsslinga och tillsammans med de naturvärden som här 
finns utgör Vannaröd ett viktigt natur- och rekreationsområde för Sösdalaborna. 

 

 

2) Vinslöv – Bertes ängar (30 ha) 

 
Bild 14. Restaurerad hagmark i Bertes ängar. Foto: Lars-Erik Williams 

 

Bertes ängar ligger en kort promenad från Vinslövs järnvägsstation och omgivande villakvarter, 
vilket gör det lättillgängligt både för ortens befolkning och tillresta. Bertes ängar är en före detta 
mosaikartad hagmark som under många år växt igen sedan betesdjuren försvann. År 2005 
återupptogs betet, nu med får, på delar av området i syfte att återskapa den tidigare betesmarken. 
Gallring och röjning av markerna inleddes. Denna restaureringsprocess har sedan dess pågått och 
allt större arealer av hagmark har återskapats. 
 
På den kalkrika berggrunden finns en kulturbetingad flora och en stor mängd äldre träd, 
högstubbar och död ved. Detta skapar förutsättningar för en hög biologisk mångfald. Dock är 
området dåligt inventerat idag. 
 
Bertes ängar är även viktig ur rekreationssynpunkt och nyttjas idag av såväl hundägare, 
motionärer, förskolor som skolor. 
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3) Vinslöv – Vinne å, Vinslöv (20 ha) 

 
Bild 15. Vinne å. Foto: Lars-Erik Williams 

 

Vinne å slingrar sig fram längs Vinslövs nordvästra kant i nordöstlig riktning. Ån kantas på flera 
ställen av alsumpskog som årligen svämmas över. Sumpskogarna är rika på alsocklar och död 
ved. Vid Ljungamölla, som har anor bakåt till 1500-talet, har våtmarker restaurerats 2014-2016, 
då även ett promenadstråk med två broar anlades. 

Förutom dessa blöta naturtyper finns här också dess motsats, torra, sandiga områden. Dessa är 
mycket artrika vad gäller växter och inte minst vildbin och andra insekter. 

Trots en relativt begränsad yta hyser detta mångfacetterade område mer än 50 rödlistade arter, 
vilket är väldigt mycket för ett så tätortsnära område. Ett naturreservat skulle här fungera väldigt 
bra, då de torra områdena bara mår bättre av att ytorna nyttjas av besökare som sliter på 
vegetationen och därmed håller markerna öppna. 

Det tätortsnära läget gör området viktigt både för skolor, förskolor och den promenerande 
allmänheten. Närhet till järnvägsstationen gynnar även besökare utifrån. 
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4) Tyringe – Sanatorieskogen (86 ha) 

 
Bild 16. Bokskog i Sanatorieskogen. Foto: Lars-Erik Williams 

 

1905 anlades det som skulle bli Tyringe Kurhotell. Gästerna vid kuranstalten ordinerades sol, luft 
och rekreerande promenader i den närbelägna skogen. ”Sanatorieskogen” myntas och stigar med 
vilobänkar anlades. Än idag genomkorsas området med många stigar och motionsslingor. Skogen, 
med det tätortsnära läget, är en resurs för skola, förskola och idrotten. 

Området har en mycket varierad topografi där marken består av isälvssediment i norr och sandig 
morän i söder. Hela området är i stort skogsklätt med bokskogar, skog med krattek, tallskog och 
blandskog. I en skogsinventering för tio år sedan pekades 12 områden med naturvärden ut inom 
det nu föreslagna naturreservatområdet (Malmqvist, 2012). Inte mindre än 33 rödlistade arter har 
dokumenterats i området. Dessa återfinns i grupperna fåglar, fladdermöss, insekter, kärlväxter, 
lavar och svampar. 

Det finns också många kulturhistoriska lämningar i området, bla jordvallar, diken och 
husgrunder. 

I Tyringe finns ett stort engagemang för såväl idrott, friluftsliv och naturnära aktiviteter. Med sin 
slogan ”Naturnära Tyringe” vill man gärna lyfta ortens gröna tillgångar. Ett eller flera 
naturreservat i Tyringe skulle kunna bidra ytterligare med detta. 
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5) Tyringe – Bödkaredalen (14 ha) 

Bild 17. Radiumkällan. Foto: Lars-Erik Williams 

 

Bödkaredalen ligger en kort promenad från Tyringe centrum, järnvägsstationen och omgivande 
villakvarter. Läget bidrar till att allmänheten nyttjar området dagligen. Det kan gälla såväl skolor, 
förskolor, hundägare, motionärer som andra besökare. 

Den varierade topografin gör området spännande. Bokskog dominerar i nordost, medan en 
ekdominerad blandskog med visst inslag av tall och bok täcker de sydvästra delarna. 
Svartevadsbäcken rinner i en djup dalgång med skogsklädda branter. Kollingedammarna bidrar med 
sina öppna vattenspeglar. Den märkliga radiumkällan är ett uppskattat inslag i området, med historisk 
anknytning till Tyringe kurhotell. 

Området är artrikt, bland annat har 13 rödlistade arter dokumenterats. Dessa återfinns bland 
fladdermöss, vedlevande insekter, kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Områdets rika tillgång på 
äldre träd, död ved och öppet vatten är viktiga faktorer för naturvärdena.  

En förstudie för naturreservat är genomförd och ett förslag på skötselplan samt anpassningar för 
allmänheten har tagits fram. 
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6) Tyringe – Uggleparken (3 ha) 

 
Bild 18. Högstubbe i Uggleparken. Foto: Lars-Erik Williams 

 

Uggleparken ligger i västra delen av Tyringe och består främst av en bokskog med inslag av ek, 
avenbok, lind, klibbal och lönn. Träden är av varierande ålder. Området är grovt kupererat. Här 
förekommer ett stort inslag av gamla träd och en rikedom på död ved, i form av högstubbar och 
lågor. Detta bidrar till en hög biologisk mångfald. Trots områdets begränsade yta har 12 
rödlistade arter dokumenterats här. De består av två fladdermöss, fyra trädlevande insekter, fem 
lavar och en svamp. Dessutom har fem av Skogsstyrelsens signalarter dokumenterats. 

Uggleparken utgör närnatur för ortsbefolkningen. Den ligger endast 5 minuters gångväg från 
järnvägsstationen, vilket bidrar till att besökare på ett enkelt sätt kan ta sig till området. 
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7) Bjärnum – Sydväst Bjärlången (14 ha) 

Bild 19. Bjärlångens vatten lyser blått, Bjärnum i bakgrunden. Foto: Thomas Johnsson 

 
Detta naturområde utgörs huvudsakligen av sjö- och tätortsnära skogsmark, oftast dominerad av 
ren bokskog. Men här finns också påtagliga inslag med ekar, avenbok och på några ställen även 
enstaka individer av lind, ask och al. I ett sankare parti växer större granar och tallar. Ett ganska 
stort antal grova träd påträffas. Fältskiktet är i regel mycket sparsamt. Välfrekventerade stigar går 
fram i det kuperade området och på något håll finns ett utdraget område med klippbrant, berg i 
dagen. 
 
Drygt halva arealen är skyddad genom Natura 2000. Området är bland annat rikt på skyddsvärda 
lavar. På en minnessten i skogen står det: ”Mathilda Johansson skänkte år 1938 detta område till 
Bjärnums municipalsamhälle. Tacka givaren genom att vårda naturen.” 
 
 
 
 
Skyddade områden  
Till permanent skyddade områden räknas nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden (äldre 
skyddsform), biotopskyddsområden samt Natura 2000 områden. Naturvårdsavtal är ett 
tidsbestämt skydd, ofta 50 år. Växt- och djurskyddsområden handlar ofta om beträdnadsförbud 
under delar av året, tex i form av fågelskyddsområden. Naturminnen omfattar mycket små 
områden som tex enskilda träd. I Hässleholms kommun finns alla ovanstående skydd utom 
nationalpark och naturvårdsområden. 
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Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Dessa områden innehåller arter eller 
naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. I Hässleholms kommun finns 
20 Natura 2000 områden med en sammanlagd areal på 1935,7 hektar. Detta motsvarar en andel 
av Hässleholms kommuns landareal på 1,52 %. För hela Skåne var andelen 0,9 % år 2019 (SCB, 
2020). Årtalen inom parentes anger när de beslutades av Sveriges regering. Natura 2000 
områdena visas på karta i bilaga 7. De största områdena utgörs av mossar. Länsstyrelsen Skåne 
skriver på sin hemsida:  ”Vi har dessutom ett särskilt stort ansvar att bevara Skånes högmossar, 
då många av de kvarvarande högmossar som finns i resten av Europa är mer eller mindre 
förstörda av exploatering.” 

 

Bild 20. Stensmyr, ett av kommunens fina Natura 2000 områden. Foto: Thomas Johnsson 

 

Ubbalt (1995), 81,4 ha 
Åraslövs mosse (1997), 63,4 ha 
Bjärnum (1998), 8,3 ha 
Västra Malshult (2000), 55,1 ha totalt , varav 23,2 ha i Hässleholms kommun 
Stensmyr (2001), 341,4 ha totalt , varav 231,0 ha i Hässleholms kommun 
Fäjemyr (2002), 310,5 ha 
Hörlinge ängar (2002), 106,2 ha 
Maglö ekar (2002), 2,5 ha 
Mölleröd (2002), 3,1 ha 
Skeingeborg (2002), 3,1 ha 
Skeingesjön (2002), 276,1 ha totalt , varav 176,4 ha i Hässleholms kommun 
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Store mosse (2002), 323,6 ha 
Verum (2002), 8,0 ha 
Värsjön (2002), 275,9 ha totalt , varav 29,5 ha i Hässleholms kommun 
Vejshulta myr (2003), 100,7 ha 
Angsholmasjön (2004), 9,1 ha 
Brantaberg-Oreberg (2020), 15,1 ha 
Grottorna vid Ignaberga (2020), 0,1 ha 
Göingeåsen (2020), 185,4 ha 
Hovdala (2020), 255,1 ha 

 

 

Naturreservat 

Naturreservat kan bildas av länsstyrelsen eller kommunen. I Hässleholms kommun finns 14 
naturreservat, samtliga statligt inrättade. Samtliga förvaltas av länsstyrelsen utom Ubbalt, vilket 
förvaltas av Hässleholms kommun. Årtalen inom parentes anger när de beslutades. Den 
sammanlagda arealen av naturreservaten är 676,0 hektar. Detta motsvarar en andel av 
Hässleholms kommuns landareal på 0,53 %. För hela Skåne var andelen 3 % år 2019 (SCB, 
2020). Naturreservaten visas på karta i bilaga 7. 

 

Bild 21. De betade sluttningarna i Verums naturreservat ligger vackert nedanför Verums kyrka. Vieån 
svämmar årligen över maderna intill (Natura 2000). Foto: Thomas Johnsson 
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Maglö ekar (1976, utvidgat 2012), 11,7 ha 
Ubbalt (1977, utvidgat 2015), 88,6 ha 
Åraslövs mosse (2001, utvidgat 2020), 81,5 ha 
Gulastorp (2011), 18,6 ha 
Göingeåsen (2012, utvidgat 2020), 235,1 ha 
Tollaskogen (2014), 87,6 ha 
Isakstorp (2015), 15,2 ha 
Lur (2015), 20,8 ha 
Verum (2015), 16,4 ha 
Lunden (2017), 8,9 ha 
Norra Mellby (2017), 15,1 ha 
Östra Ejaröd (2017), 14,7 ha 
Brantaberg-Oreberget (2019), 38,0 ha 
Linderödsåsens nordsluttning (2020), 365,6 ha, varav 23,8 ha inom Hässleholms kommun 

 

Biotopskyddsområden 

Det finns två olika former av biotopskydd. Den ena innebär ett generellt skydd av följande 
biotoper i jordbrukslandskapet: allé, källa med omgivande våtmark, odlingsröse, pilevall, 
småvatten och våtmark, stenmur samt åkerholme. Den andra formen av biotopskydd gäller 
enskilda utpekade områden. Dessa får beslutas av länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller en kommun. 

Enligt SCB (2020) fanns det 2019-12-31, 131 st biotopskyddade områden i Hässleholms kommun 
med en sammanlagd areal på 246 hektar. Detta motsvarar en andel av Hässleholms kommuns 
landareal på 0,19 %. Biotopskyddsområdena visas på karta i bilaga 7. 

 

Naturvårdsavtal 

Naturvårdsavtal är ett tidsbestämt skydd (ofta 50 år), upprättat genom avtal mellan markägare 
och myndigheter. I Hässleholms kommun finns 37 områden med naturvårdsavtal (1997-2018) 
med en sammanlagd areal på 246 hektar. Detta motsvarar en andel av Hässleholms kommuns 
landareal på 0,19 %. Områden med naturvårdsavtal visas på karta i bilaga 7. 

 

Växt- och djurskyddsområden 

Växt- och djurskyddsområden är enklare att bilda än naturreservat. Ofta handlar det om beträd-
nadsförbud under del av året. Fågelskyddsområden är vanliga exempel. Växt- och djurskydds-
områden påverkar inte markanvändningen. I Hässleholms kommun finns 6 växt- och djurskydds-
områden med en sammanlagd areal på 272,8 hektar. Detta motsvarar en andel av Hässleholms 
kommuns landareal på 0,21 %. Områden med naturvårdsavtal visas på karta i bilaga 7. 

Lillsjön (1966), 36 ha 
Svenstorpssjön (1966), 31 ha 
Finjasjön (1976), 0,8 ha (två öar) 
Vieåns nedre lopp (1982), 14 ha 
Store damm (1990), 164 ha 
Fåglasjö (1993, utökades 2010), 27 ha 
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Bild 22. Vieån, som här slingrar sig fram i område 3077, öster om Verum, utgör ett fågelskyddsområde, sedan 
1982. Här är det förbjudet för allmänheten att färdas eller vistas i åsträckan under perioden 15 mars – 30 juni, 
häckningsperiod för många fåglar. Foto: Thomas Johnsson 

 

Naturminnen 

Naturminnen omfattar ofta mycket små områden. Det kan vara jätteekar, trädgrupper, flyttblock 
och jättegrytor. Många beslut togs för ganska länge sedan. I Hässleholms kommun finns åtta 
naturminnen. Naturminnena är för små för att kunna ses på en kommunkarta. 

Byasken, Ballingslöv (1922) 
Sju träd(numera två), Göingeholms gård (1926)  
Klövehallar, St. Öllstorps skog (1928) 
Sjuplanteboke, St. Öllstorps skog (1928) 
En ek, Kälkarp (1938) 
En alm, Lommarp (1955) 
Sparreken, Jeppatorp (1955) 
Sju tallar, Ballingslöv (1987) 
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Andel skyddade områden 

Summering av ovanstående skydd: 

   Antal Areal (ha) Andel (%) 

Natura 2000   20 1935,7  1,52  
Naturreservat   14   676,0  0,53 
Biotopskyddsområden (-2019) 131   246  0,19 
Naturvårdsavtal (1997-2018) 37   246  0,19 
Växt- och djurskyddsområden    6   272,8  0,21 
Överlappning     -371,9 -0,29 
Summa    3004,6  2,37 

Av Sveriges hela land- och sötvattensareal är 14,5 procent formellt skyddad (nationalparker, 
naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, nationalstadspark, Natura 2000, 
naturvårdsavtal). I Skåne är motsvarande siffra för landareal 3,6 % (nationalparker, naturreservat, 
naturvårdsområden, biotopskyddsområden) (SCB,2020). Även om man räknar på lite olika sätt 
ligger Hässleholms kommun således under snittsiffrorna i Skåne och mycket under de nationella 
siffrorna. De skånska kommuner som har högst andel skyddad areal (andel av landyta) är Lund 
(18,4%), Höganäs (12,0%), Båstad (10,4%), Vellinge (10,9%), Ystad (8,4%), Tomelilla (8,0%) 
(SCB,2020). 

 

 

Riksintresse för naturvård 

Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada naturmiljön. Dessa bestämmelser gäller dock enbart vid prövning av 
exploateringsföretag vid ändrad markanvändning. För pågående markanvändning, tex jord- och 
skogsbruk har bestämmelserna enbart en rådgivande funktion. Av denna anledning brukar inte 
riksintressen för naturvård räknas in bland skyddade områden, på samma sätt som ovan 
kategorier. 

I Hässleholms kommun finns tolv områden av riksintresse för naturvård, samtliga beslut togs år 
2000, se karta i bilaga 8: 

Bröna myr (339 ha) 
Hörlinge ängar, Vieån, Ubbalt (2 543 ha, varav delar i Osby kommun) 
Värsjön (280 ha, varav huvuddelen i Örkelljunga kommun) 
Stensmyr – Vejshulta myr (1 543 ha, varav delar i Örkelljunga kommun) 
Fäjemyr (668 ha) 
Tykarpsgrottan (4 ha) 
Åraslövs mosse (63 ha) 
Ringelislätt (3 ha) 
Odlingslandskap på Linderödsåsen, bla delomr. Ella (5 052 ha, varav endast 1 ha i Hlm kommun) 
Lönnebjär (27 ha) 
Lunden (20 ha) 
Ballran (4 ha) 
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Bild 23. Bröna myr, område 203602, utgör ett av kommunens riksintressen för naturvård. Myren ligger vid 
Smålandsgränsen. Foto: Janne Johansson 

 

 

Strandskydd 
I miljöbalken 7 kap. 13§ står det att ”Strandskyddet gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, 
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.” I större delen av Sverige gäller 
strandskyddet generellt 100 meter från strandlinjen. I Skåne har dock strandskyddet plockats bort 
på vissa ställen och utökats på andra. Strandskyddet gäller här inom utpekade områden, se bilaga 
9. Att så mycket stränder är tillgängliga för allmänheten i Sverige och Skåne är ovanligt i ett 
europeiskt perspektiv. 

Åtgärder inom jord- och skogsbruk berörs dock inte av strandskyddet. Strandskyddet har därmed 
en annan karaktär och brukar därför inte räknas till ovanstående skyddade områden. 

 

 

Metodik  
Tyngdpunkten i projektet har legat på områden med de högsta naturvärdena i kommunen, dvs 
klass 1 områdena. Samtliga klass 1 områden har återinventerats i fält. Över 120 områden har 
besökts. Vid inventeringen noterades ekologiska strukturer, naturtyper och kärlväxter. Intressanta 
fågelarter noterades också. Områdena dokumenterades med många foton. Ca en tredjedel av 
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områdena har också fotograferats från luften med hjälp av drönare. Fokus lades också på att se 
på eventuella förändringar sedan 2005. 

Ett stort fokus har också lagts på områdenas historiska bakgrund. Lantmäteriets historiska kartor 
har gåtts igenom och beskrivningar utifrån dessa har utförts. Här har också ett samarbete med 
Högskolan Kristianstad ägt rum. Studenter på landskapsvetarprogrammet har hjälpt till med att 
färdigställa många historiska kartor. Ortofoton (flygbilder) från olika år har också studerats inom 
projektet. 

Uppgifter om sällsynta växt-, djur- och svamparter har framför allt hämtats från Artdatabankens 
artportal, se närmare under Hotade/rödlistade/fridlysta/signal-/indikator-/Natura 2000-arter i kapitlet 
Områdespresentationer. 

Utifrån ovanstående information har, där så varit befogat, områdesgränser justerats, klassningar 
ändrats samt i vissa fall har områden plockats bort helt. 

Förutom områden i Naturvårdsprogrammet 2005 har även de delar av grönplan för Hässleholms 
tätort (2002) som hamnat utanför den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms tätort (201X) 
utvärderats och lämpliga områden inventerats. Även områden som pekats ut i grönplan för 
Vinslöv (200X) samt ingått i skogsinventering för Tyringe (Malmqvist, 2012), har inordnats i 
naturvårdsplanens klassningar, där så har ansetts befogat. I ovanstående områden har både klass 
1, 2 och 3 områden tillkommit. 

Klass 2 och 3 områden i naturvårdsprogrammet (2005) har av tidsskäl inte fältinventerats. Dessa 
har istället granskats med hjälp av ortofoton (flygfoton). Då dessa är av betydligt högre kvalitet 
idag än det underlag som användes för naturvårdsprogrammet (svartvita ortofoton från 2000) så 
har vissa justeringar av gränser kunnat göras utifrån detta material. Vissa områden har också 
plockats bort. 

En översyn över kommunens så kallade storområden har gjorts. Dessa har delvis justerats och 
kompletterats, se kapitlet Storområden. 

Alla klassade områden (1-3) och storområden har lagts in på en digital karta i kommunens GIS-
portal (länk). Alla klass 1 områden har en områdespresentation vilka ligger som en pdf och är 
åtkomliga via den digitala kartan. 

Hässleholms kommun arrangerade 2017 dialogmöten i Sösdala, Tyringe, Hästveda, Vittsjö, 
Bjärnum och Vinslöv. Vid dessa dialogmöten har information om den pågående uppdateringen 
av naturvårdsplanen presenterats och besökande har enskilt haft möjlighet till diskussioner om 
denna. 

Följande personer har arbetat med att ta fram naturvårdsplanen: 
Lars-Erik Williams, projektledare, ekolog, Hässleholms kommun 
Janne Johansson, biolog, timanställd, Hässleholms kommun 
Anna Lindqvist, GIS-ingenjör, Hässleholms kommun 
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Bild 24. Död ved är viktigt för biologisk mångfald. Liggande döda stammar, lågor, och stående döda träd, 
torrakor och högstubbar, hyser delvis olika organismer. Här i område 1127 Horröd. Foto: Janne Johansson 

 

Ordförklaringar 
Dystrof sjö – brunvattensjö, humös sjö, vattnet brunfärgat av humuspartiklar. 

Eutrof sjö – näringsrik sjö 

Hårdvall – torr ängsmark 

Hävda - att hävda ängs- och hagmarker innebär att årligen skörda växtligheten. Ängar hävdas 
genom att slås med skärande redskap som lie eller slåtterskär. Hagar hävdas med hjälp av 
betesdjur. 

Högstubbe – stående, död trädstam 

Indikatorart – växt- eller djurart som påvisar vissa förhållanden, tex att marken är kalkrik, att 
marken betats under lång tid, att marken är näringsfattig, mm. 

Inmark – marker närmast byn i de oskiftade byarna, bestod främst av åkrar och ängar. 

Låga – liggande, död trädstam 

Mesotrof sjö – måttligt näringsrik sjö 

Natura 2000 – Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Dessa områden 
innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.  

Naturvårdsavtal – Naturvårdsavtal är ett tidsbestämt skydd (ofta 50 år), upprättat genom avtal 
mellan markägare och myndigheter. 
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Nyckelbiotop – ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor 
betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter 
som behöver området för sin överlevnad. 

Oligotrof sjö – näringsfattig sjö 

Ortofoto – en produkt med skalriktiga flygbildsmosaiker som täcker hela landet. 

Rödlistad art – art som har en osäker framtida överlevnad. Den svenska rödlistan är en lista över 
arter och deras hotstatus i Sverige. Den baseras på en bedömning av enskilda arters risk att dö ut 
från landet. 

 

 
Bild 25. Havsörn är ett exempel på en rödlistad art som har etablerat sig vid Finjasjön på senare år. Foto: 
Thomas Johnsson 

 

Sidvall – fuktig ängsmark 

Signalart – en art som indikerar skyddsvärda naturmiljöer 

Skifte – jordreformer huvudsakligen under 1800-talet, tex storskifte, enskifte, laga skifte 

Storområde – större område med höga naturvärden på landskapsnivå, genom hög förekomst av 
klass 1-3 områden (egen definition) 

Torraka – stående dött, helt träd 

Utmark – området utanför de oskiftade byarnas inmarker, här betade husdjuren. Inmark och 
utmark skildes åt genom stängsel. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Klass 1 områden 
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Bilaga 2. Klass 1-3 områden. Klass 1 (grönt), klass 2 (rött), klass 3 (blått). 
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Bilaga 3. Storområden 
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Bilaga 4. Klass 1-3 + storområden 
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Bilaga 5. Förändringar sedan naturvårdsprogram 2005. Nya områden (gröna), borttagna 
områden (rödbruna), uppklassade områden (blåa), nedklassade områden (rosa), 
områden med större gränsfärändring (orange) 
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Bilaga 6. Förslag på kommunala, tätortsnära naturreservat 
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Bilaga 7. Natura 2000 (ockra), naturreservat (rödbrun), biotopskyddsområden 
(mörkgrön), naturvårdsavtal (lila), växt- och djurskyddsområden (grå), naturminnen. 
Obs, vissa skydd överlappar. 
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Bilaga 8. Riksintresse naturvård 
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Bilaga 9. Strandskydd 

 

 

~ -

.. 

K -

, 
,Hö& 



45 
 

Bilaga 10. Hotade/rödlistade/fridlysta/signal-/indikator-/Natura 2000-arter 

 

almlav (VU) 

ask (EN) 

axveronika (NT, i) 

backnejlika (i) 

backsippa (fridlyst, VU, i) 

backsvala (VU) 

backtimjan (NT, i) 

bivråk (N2000) 

björktrast (NT) 

blå kärrhök (N2000, NT) 

blåmossa (N2000, S) 

blåsippa (fridlyst, S) 

blåsuga (i) 

bläsand (VU) 

bockrot (i) 

bokfjädermossa (S) 

bokkantlav (NT) 

bokvårtlav (NT) 

borsttåg (NT, i) 

brandticka (S) 

bred paljettdykare (N2000, 
fridlyst) 

bredbrämad/mindre 
bastardsvärmare (NT) 

bredkantad dykare (N2000, 
fridlyst) 

bronssopp (NT) 

brun glada (N2000, EN) 

brun kärrhök (N2000) 

brunand (EN) 

buskskvätta (NT) 

bäckbräsma (S) 

bäcknejonöga (N2000) 

citronfläckad kärrtrollslända 
(N2000, fridlyst) 

daggkåpor (i) 

darrgräs (i) 

desmeknopp (NT) 

djupsvart brunbagge (EN) 

drillsnäppa (NT) 

duvhök (NT) 

dystersopp (NT) 

ekbrunbagge (NT) 

entita (NT) 

fiskgjuse (N2000) 

fiskmås (NT) 

fisktärna (N2000) 

fjällvråk (NT) 

flat dammussla (NT) 

flentimotej (NT) 

flodkräfta (N2000, CR, 1999) 

flodpärlmussla (N2000, 
fridlyst, EN) 

flytsäv (NT) 

flytvitmossa (N2000), 

fällmossa (S) 

gles praktvitmossa (N2000) 

granspira (NT, i) 

granvitmossa (N2000) 

grov fjädermossa (S) 

grynig filtlav (NT) 

grå renlav (N2000) 

grådådra (NT) 

gråtrut (VU) 

grönfink (EN) 

grönsångare (NT) 

grönvit nattviol (fridlyst, i) 

guldlockmossa (S) 

gullpudra (S) 

gullviva (fridlyst) 

gulnål (S) 

gulsippa (S) 

gulsparv (NT) 

gulvit renlav (N2000) 

havstulpanlav (S) 

havsörn (N2000, NT) 

hedblomster (fridlyst, VU) 

hirsstarr (i) 

hussvala (VU) 

hårklomossa (N2000, 
fridlyst) 

hässleklocka (S)  

jungfru Marie nycklar 
(fridlyst) 

jungfrulin (i) 

kambräken (S) 

klippfrullania (S) 

klockgentiana (fridlyst, EN) 

klubbvitmossa (N2000) 

knippfryle (i)
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knägräs (i) 

kopparödla (fridlyst) 

koralltaggsvamp (NT) 

korallticka (NT) 

kortfotkremla (NT) 

kortskaftad parasitspik (VU) 

kransrams (S) 

kricka (VU) 

krusfrö (NT) 

kråka (NT) 

kungsfiskare (N2000, VU) 

käringtand (i) 

kärrkammossa (S) 

kärrsälting (i) 

lake (VU) 

liten ädellav (EN) 

lopplummer (N2000, 
fridlyst) 

luktvädd (VU) 

lundarv (S) 

lundbräsma (S) 

lunglav (NT) 

läderskål (S) 

lömsk fingersvamp (NT) 

mindre blåvinge (NT) 

mindre hackspett (NT) 

missne (S) 

murgröna (S) 

myskmadra (S) 

mörk bäcklöpare (NT) 

mörk dunört (NT) 

nattskärra (N2000) 

nålbjörnbär (NT) 

orangepudrad klotterlav 
(NT) 

ormbär (S) 

orre (N2000) 

oxtungsvamp (NT)

pilgrimsfalk (N2000, NT) 

platt fjädermossa (S) 

praktvitmossa (N2000) 

prästkrage (i) 

rankstarr (S) 

revlummer (N2000, fridlyst) 

rosa lundlav (VU) 

rostfläck (S)blåmossa 
(N2000, S) 

rostvitmossa (N2000) 

rotfingersvamp (VU) 

rubinvitmossa (N2000) 

röd glada (N2000) 

rödlånke (NT) 

rörsångare (NT) 

safsa (fridlyst, S) 

sandnejlika (fridlyst, N2000, 
VU) 

sankt Pers nycklar (fridlyst) 

scharlakansskål (S) 

sjötåtel (VU) 

skedand (NT) 

skogsalm (CR) 

skogskovall (i) 

skogslind (S) 

skrattmås (NT) 

skärmstarr (S) 

slåttergubbe (N2000, VU, i) 

småvänderot (VU, S) 

smörboll (i) 

snok (fridlyst) 

snärjvitmossa (N2000) 

sotvitmossa (N2000) 

sparvuggla (N2000) 

spillkråka (N2000, NT) 

stagg (i) 

stare (VU) 

stiftklotterlav (NT)

stjälkröksvamp (NT) 

stor häxört (S) 

stor revmossa (S) 

storlom (N2000) 

storrams (S) 

storspov (EN) 

strandskata (NT) 

sumpvitmossa (N2000) 

svart taggsvamp (NT) 

svartvit flugsnappare (NT) 

svinrot (NT, i) 

svärta (VU) 

sydlig sotticka (NT) 

sångsvan (N2000) 

sävsparv (NT) 

talltita (NT) 

tallvitmossa (N2000) 

tibast (S) 
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tjäder (N2000) 

tofsvipa (VU) 

tornseglare (EN) 

trana (N2000) 

trolldruva (S) 

trubbfjädermossa (S) 

trädlärka (N2000) 

trädporella (S) 

tvåblad (fridlyst, S) 

tät praktvitmossa (N2000) 

törnskata (N2000) 

uddvitmossa (N2000) 

ullvitmossa (N2000) 

utter (N2000, fridlyst, NT) 

violettkantad guldvinge (NT) 

vippärt (S) 

vitkindad gås (N2000) 

vårstarr (NT) 

västlig hakmossa (S) 

ädelkronlav (VU) 

äkta målarmussla (NT) 

ängsfryle (i) 

ängshavre (i) 

ängskovall (i) 

ängsmetallvinge (NT) 

ängsskallra (i) 

ängsvädd (i) 
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MOTION

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I HÄSSLEHOLMS KOMMUN Sidan 1 av 2

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TÄTORTSNÄRA NATURRESERVAT
I Hässleholms kommun finns det 14 naturreservat bildat av Länsstyrelsen. De flesta finns på
landsbygden och är svåra att nå utan bil. Sedan 1999 har kommunerna möjlighet att bilda 
naturreservat. Hässleholms kommun äger natur- och kulturrika områden i närheten av våra 
tätorter. Trotts det så finns det inte ett enda kommunalt naturreservat i Hässleholms kommun! 
Detta vill vi ändra på, omgående! 

Områden som kan vara speciellt viktiga för kommunen att skydda är fina naturområden i tätortsnära 
lägen som enkelt nås av närboende för att få en naturupplevelse. Även skolor och förskolor kan besöka 
dessa och utöva pedagogiska aktiviteter. De är utmärkta för motion och rörelse samt kontakt med 
naturen som är så viktigt ur ett hälsoperspektiv. Att säkra viktiga gröna, tätortsnära områden genom att 
bilda naturreservat, ger trygghet till medborgarna om att dessa gröna oaser kommer finnas kvar även i
framtiden. Det stärker orternas attraktivitet och ökar värdet av närliggande fastigheter, något som 
gynnar både kommunen och privata markägare. Staten ersätter kommunen för marken som avsätts till 
naturreservat och LONA-bidrag kan sökas för förberedelser.

I den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms tätort som fick laga kraft 2020-01-20 föreslogs fyra 
områden som kommunala tätortsnära naturreservat: Mölleröd, Hässleholmsgården, Galgbacken och 
Kattamarken. Utöver dessa finns det andra exempel på område i kommunens ägo och i närheten av
stationsorter som lämpar sig för naturreservat. Följande är exempel och inte nödvändigviss de 11 
naturreservat som yrkandet nedan handlar om:

Sösdala, Vannaröd (41 ha).
Vinslöv: Berthes ängar (30 ha), Vinne å (20 ha)
Tyringe: Sanatorieskogen (86 ha), Bödkaredalen (14 ha) där det finns förstudie och 
skötselplan framtagen, Uggleparken (3 ha)
Bjärnum: Sydväst Bjärlången (14 ha)

Med tanke på de många fördelar som bildandet av naturreservat levererar bör kommunen prioritera 
frågan och avsätta nödvändiga personella resurser så att dessa naturreservat bildas så fort som möjligt.
Tidsåtgången för en bildandeprocess varierar men naturreservat som bildas på fastigheter som ägs av
kommunen är mindre tidskrävande. En annan faktor för tiden det tar att bilda ett reservat är resursbrist, 
något som kan kompenseras med LONA-bidrag. Att söka bidra kräver kunskap och tid. Mycket 
kunskap finns redan samlat om de ovan angivna exempel på område som lämpar sig för naturreservat.

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar om:

- Att kommunen jobbar aktivt med att bilda tätortsnära naturreservat i enlighet med motionens 
intentioner.

- Att en plan för skyndsamt bildandet av 11 tätortsnära naturreservat tas fram och tas upp för 
beslut. 

Dolores Öhman (MP)
Hässleholm, den 18 maj 2021

miljöpartiet de gröna(~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 271 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Anders Edwall (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han anför 
följande. 

I samband med avvecklingen av det kommunala bolaget HTAB så var 
Centerpartiets förhoppning att drift och skötsel av fastigheterna skulle bli billigare, 
bättre och effektivare. Tyvärr så fungerar det inte utanför Hässleholms tätort och 
det största problemet som Centerpartiet upplever är bristen på ansvar. Dagligen kan 
man se "lämmeltåget" med bilar och utrustning till och från Garnisonen i 
Hässleholm där samtliga fastighetstekniker, vaktmästare, parkarbetare m.fl. utgår 
ifrån. Teoretiskt på pappret borde det vara så att oavsett fastighetstekniker ska man 
kunna sköta och underhålla vilken byggnad som helst. Så är självklart inte 
verkligheten, alla byggnader har sina egna egenheter och fix och trix som behövs för 
att de ska fungera optimalt. När personalen åker över hela kommunen så innebär 
det också att ingen känner sig ansvarig för just hantverks gården i Hästveda eller för 
grundskolan i Tyringe. Det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med 
problemen som finns är att anställda exempelvis fastighetstekniker blir ansvariga för 
specifika byggnader inom ett område. Där grupper skapas inom tekniska enheten 
med fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, parkarbetare osv där de gemensamt 
sköter sina tilldelade byggnader. De olika verksamheterna behöver vid felanmälan 
inte återupprepa problem som uppstår i byggnaderna, utan problemen kan avhjälpas 
genom "Single-point-of-contact". Även fastighetsförvaltarna bör tilldelas specifika 
byggnader där de som tjänstemän har ansvar för sina specifika byggnader. 

Nyckeln i en effektiv fastighetsförvaltning i Hässleholms kommun är att anställda 
både får, känner och tar ansvar för fastighetsdriften av sina fastigheter! 

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

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrl<es 

~ {:;; IN 

54 (58) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

• En SWOT -analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala 
"fastighetskontor" samt organisation enligt motionens intentioner. 

• Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 

• Miljöbesparing i form av minskade transporter. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 30 
september 2021, § 87, beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-24, § 218, kommunfullmäktige att bifalla 
motionen på så sätt att tekniska nämnden senast sex månader efter att motionen 
har behandlats i kommunfullmäktige för kommunstyrelsen ska redovisa en sådan 
utredning som efterfrågas i motionen. 

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 218 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen på så sätt att 
tekniska nämnden senast sex månader efter att motionen har behandlats i 
kommunfullmäktige för kommunstyrelsen ska redovisa en sådan utredning som 
efterfrågas i motionen. 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Anders Edwall (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han anför 
följande. 

I samband med avvecklingen av det kommunala bolaget HTAB så var 
Centerpartiets förhoppning att drift och skötsel av fastigheterna skulle bli billigare, 
bättre och effektivare. Tyvärr så fungerar det inte utanför Hässleholms tätort och 
det största problemet som Centerpartiet upplever är bristen på ansvar. Dagligen kan 
man se "lämmeltåget" med bilar och utrustning till och från Garnisonen i 
Hässleholm där samtliga fastighetstekniker, vaktmästare, parkarbetare m.fl. utgår 
ifrån. Teoretiskt på pappret borde det vara så att oavsett fastighets tekniker ska man 
kunna sköta och underhålla vilken byggnad som helst. Så är självklart inte 
verkligheten, alla byggnader har sina egna egenheter och fix och trix som behövs för 
att de ska fungera optimalt. När personalen åker över hela kommunen så innebär 
det också att ingen känner sig ansvarig för just hantverks gården i Hästveda eller för 
grundskolan i Tyringe. Det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med 
problemen som finns är att anställda exempelvis fastighetstekniker blir ansvariga för 
specifika byggnader inom ett område. Där grupper skapas inom tekniska enheten 
med fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, parkarbetare osv där de gemensamt 
sköter sina tilldelade byggnader. De olika verksamheterna behöver vid felanmälan 
inte återupprepa problem som uppstår i byggnaderna, utan problemen kan avhjälpas 
genom "Single-point-of-contact". Även fastighetsförvaltarna bör tilldelas specifika 
byggnader där de som tjänstemän har ansvar för sina specifika byggnader. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

46 (SO) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Nyckeln i en effektiv fastighetsförvaltning i Hässleholms kommun är att anställda 
både får, känner och tar ansvar för fastighetsdriften av sina fastigheter! 

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

• En SWOT-analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala 
"fastighets kontor" samt organisation enligt motionens intentioner. 

• Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 

• Miljöbesparing i form av minskade transporter. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 30 
september 2021, § 87, beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-11 -10, § 133, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Motionen bifalles på så sätt att tekniska nämnden senast sex månader efter att 
motionen har behandlats i kommunfullmäktige för kommunstyrelsen ska redovisa 
en sådan utredning som efterfrågas i motionen. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Josteriog !J ~ Utdraget bestyrkes 

47 (50) 
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Motion om att inrätta lokalt fastighetsansvar 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
1) Motionen bifalles på så sätt att tekniska nämnden senast sex månader efter att 
motionen har behandlats i kommunfullmäktige för kommunstyrelsen ska redovisa 
en sådan utredning som efterfrågas i motionen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Anders Edwall (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han anför 
följande.  
 
I samband med avvecklingen av det kommunala bolaget HTAB så var 
Centerpartiets förhoppning att drift och skötsel av fastigheterna skulle bli billigare, 
bättre och effektivare. Tyvärr så fungerar det inte utanför Hässleholms tätort och 
det största problemet som Centerpartiet upplever är bristen på ansvar. Dagligen kan 
man se "lämmeltåget" med bilar och utrustning till och från Garnisonen i 
Hässleholm där samtliga fastighetstekniker, vaktmästare, parkarbetare m.fl. utgår 
ifrån. Teoretiskt på pappret borde det vara så att oavsett fastighetstekniker ska man 
kunna sköta och underhålla vilken byggnad som helst. Så är självklart inte 
verkligheten, alla byggnader har sina egna egenheter och fix och trix som behövs för 
att de ska fungera optimalt. När personalen åker över hela kommunen så innebär 
det också att ingen känner sig ansvarig för just hantverks gården i Hästveda eller för 
grundskolan i Tyringe. Det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med 
problemen som finns är att anställda exempelvis fastighetstekniker blir ansvariga för 
specifika byggnader inom ett område. Där grupper skapas inom tekniska enheten 
med fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, parkarbetare osv där de gemensamt 
sköter sina tilldelade byggnader. De olika verksamheterna behöver vid felanmälan 
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inte återupprepa problem som uppstår i byggnaderna, utan problemen kan avhjälpas 
genom "Single-point-of-contact". Även fastighetsförvaltarna bör tilldelas specifika 
byggnader där de som tjänstemän har ansvar för sina specifika byggnader.  

Nyckeln i en effektiv fastighetsförvaltning i Hässleholms kommun är att anställda 
både får, känner och tar ansvar för fastighetsdriften av sina fastigheter! 
 
Med stöd av det sålunda anförda yrkar motionären att ”berörd nämnd” ges i 
uppdrag att utreda följande. 
 
• En SWOT-analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala 
"fastighetskontor" samt organisation enligt motionens intentioner. 

• Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 

• Miljöbesparing i form av minskade transporter. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 30 
september 2021, § 87, beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden 

Klikk her for å skrive inn tekst. 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 21 (26) 
Sammanträdesdatum:  
2021-09-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 87   
 

Motion - Inrätta lokalt fastighetsansvar 
Dnr: TF 2021/401 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 
 

Reservationer 
Ledamöter från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig mot 
beslutet.  
 

Yrkande 
Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till liggande förslag.  
Benny Petersson (S), Agne Nilsson (S), Ingrid Nyman (S), Ulf Berggren (SD) yrkar 
bifall till motionen.  
 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet.  
 
Votering begärs.  
 
Följande voteringsordning godkänns:  
Ja-röst för att avslå motionen och nej-röst för att bifalla densamma.  
 
4 ja-röster och 7 nej-röster lämnas.  
 
Följande röstar ja: Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad (KD), Ernst Herslow 
(FV), Torsten Nilsson (M).  
Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ingrid 
Nyman (S), Agne Nilsson (C), Ken Andersson Breisch (SD), Torgny Holmberg 
(SD) 
 
Tekniska nämnden har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.  

Beskrivning av ärendet  
 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 22 (26) 
Sammanträdesdatum:  
2021-09-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Det motionen beskriver som problem med att Tekniska förvaltningen inte har 
dedikerade fastigheter och att de inte ”får, känner eller tar ansvar” delar inte vi 
uppfattningen av. Tvärtom så känner både förvaltare och fastighetsskötare ett stort 
ansvar för både fastigheterna och verksamheterna.  
 
Det motionen beskriver som ett ”lämmeltåg” är ett resultat av att hela 
fastighetsavdelningens drift samt övriga verksamheter i Tekniska förvaltningen har 
sin bas på Mekanikerskolan.  
 
Att upprätta en organisation enligt motionen skulle innebära utökade kostnader för 
kommunen samt mera maskiner och redskapsbärare mm.  
Motionen beskriver att förhoppningen skulle vara att förvaltningen efter 2016 skulle 
bli ”bättre, billigare och effektivare” och detta påstår förvaltningen att det blivit. 
  
Personal som tidigare varit placerad ute i kransorterna hade uppdelade tjänster 
vilket innebar att samma person skulle vara park, gata, vaktmästare och 
fastighetsskötare. Som de flesta säkert känner till består våra fastigheter av mycket 
mer teknik idag som kräver mer specialkompetenser vilket förvaltningen idag också 
har, och besparingen har bland annat blivit 20 000 timmar mindre fastighetsskötare 
tid per år och en betydligt mer effektiv maskinpark. Givetvis blir det en del körning 
men ett uppdrag till lägre kostnader. 
 
Den organisation förvaltningen har idag och är på väg emot motsvarar så som de 
flesta externa företag jobbar idag. 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-14, § 148, följande:   
 
Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Diarienummer 

2021-08-31 TF 2021/401 

      

  
Handläggare 
Marcus Dalén    
Tekniska förvaltningen 
 
marcus.a.dalen@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Motion - Inrätta lokalt fastighetsansvar 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att avslå motionen. 

 

Sammanfattning  

Det motionen beskriver som problem att Tekniska förvaltningen inte har 
dedikerade fastigheter och att de inte ”får, känner eller tar ansvar” delar inte vi 
uppfattningen av. Tvärtom så känner både förvaltare och fastighetsskötare ett stort 
ansvar för både fastigheterna och verksamheterna. Det motionen beskriver som ett 
”lämmeltåg” är ett resultat av att hela fastighetsavdelningens drift samt övriga 
verksamheter i Tekniska förvaltningen har sin bas på Mekanikerskolan.  

Att upprätta en organisation enligt motionen skulle innebära utökade kostnader för 
kommunen samt mera maskiner och redskapsbärare mm, motionen beskriver att 
förhoppningen skulle vara att förvaltningen efter 2016 skulle bli ”bättre, billigare 
och effektivare” och detta påstår förvaltningen att det blivit.  

Då personal som tidigare varit placerad ute i kransorterna hade uppdelade tjänster 
vilket innebar att samma person skulle vara park, gata, vaktmästare och 
fastighetsskötare och som de flesta säkert känner till består våra fastigheter av 
mycket mera teknik och som idag kräver mera specialkompetenser vilket 
förvaltningen idag har, och besparingen har bland annat blivit 20 000 timmar 
mindre fastighetsskötare tid per år och en betydligt mer effektivare maskinpark. 

Givetvis blir en del körning men ett uppdrag till lägre kostnader. 

Den organisation förvaltningen har idag och är på väg emot motsvarar så som de 
flesta externa företag jobbar idag. 

Hässleholms 
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Beskrivning av ärendet 

 Organisation: 

Tekniska förvaltningen i Hässleholm består i dag av tre avdelningar. 

 Gata/park med tillhörande drift och anläggningsprojekt samt MEX enhet, där 
MEX är kommunens ”fastighetsägare”. 

 Fastighetsavdelningen som består i tre enheter med drift, förvaltning och 
byggprojektsenhet. 

 Serviceavdelning består i bland annat tillhörande verksamhetsvaktmästeri och 
lokalvård. 

Utöver tekniska förvaltningen driftpersonal så har även Kultur och fritids 
driftpersonal anställda och sköter drift och skötsel exempelvis på Tyrshov och 
verksamhetsvaktmästeri på Hantverksgården i Hästveda. 

Fastighetsavdelningen sköter drift och skötsel via AFF koder. Detta läggs in i vårt 
affärssystem som sedan kvalitetssäkras genom ronderingspunkter och kontroller.  

 

På fastighetsavdelningen så har vi delat upp fastigheterna i områden och 
typfastigheter. 

Fastighetsskötarna tillsammans med tekniker har personal uppdelat på områden i 
kommunen. Förvaltarna har sina fastigheter uppdelat på typfastigheter.  

Varje fastighet har tilldelats en förvaltare och fastighetsskötare. 

”Single point of contact” 

Fastighetsavdelningen använder sig av ett affärssystem som heter Vitec. 
Verksamheten och vi själva lägger in ärenden i Vitec som sen tilldelas till den 
personal som är tilldelad området. På så sätt lär sig driftpersonalen sina fastigheter 
men vid semestrar och annan frånvaro så kan vi sätta in annan personal för att 
släcka ner fel som uppstår i våra fastigheter.  

Vi hanterar tillsammans med verksamhetsvaktmästerienheten och lokalvården ca 
100 ärenden om dagen från verksamheterna. Alla tekniska förvaltningens ärenden 
hanteras via Vitec där verksamheterna har ”superusers” som själva eller på 
delegation kan lägga in ärenden. Utöver detta så hanterar vi även beredskap på 
fastigheterna samt barmarksjour. Vid varje uppdatering av ärendet så får 
verksamheten en återkoppling av statusen på ärendet. 
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Ansvarskänsla och personal: 

Fastighetsavdelningens driftpersonal utgår från Mekanikerskolan, där personalen 
samlas på morgonen för att byta om och gå igenom eventuella ärenden. Från 
Mekskolan kör fastighetsskötaren till ”sitt” område och håller sig hela dagen i detta 
område för att genomföra nödvändiga ronderingar och underhåll, samt släcka ner 
ärenden från Vitec. Utöver sina fasta uppdrag så tar våra tekniker på 
fastighetsavdelningen hand om utbyte och mindre reparationer av installationer. 

SWAT: 

Att dela in våra 11 fastighetsskötare och 6 tekniker på områdesvis för att utgå från 
varje ort skulle innebära att vi delar upp 11 personer på 6 områden. 

Tyringe, Sösdala, Bjärnum/Vittsjö/Hästveda, Hässleholm och Vinslöv. 

Det skulle innebära att vi blir knappt 2 fastighetsskötare och en tekniker per 
område. Alternativt en fastighetsskötare på ett område och 3 på ett annat.  Vilket 
gör oss extremt sårbara vid semestrar, sjukdom, föräldraledighet etc. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ökande kostnader samt kvalitetssänkning genom otydlighet i uppdrag. Sårbarhet 
vid semester.  
 
Barnperspektivet  

Ej aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Att kravställa vid nyanställning av personal att de ska bo på orten för att spara på 
miljön som de arbetar i skulle förutom rekryteringsproblem också innebära stora 
bekymmer den dagen de eventuellt flyttar till annan kommun eller ort. Att köpa 
maskiner och utrustning och hyra lokaler till varje ort skulle innebära, förutom att vi 
får ökade kostnader samt innebära att Mekanikerskolan kommer att stå delvis tom 

Facklig samverkan 

Eventuellt fler enhetschefer med VEPA. 

Ekonomiska konsekvenser 

Utökning av maskiner, utrustning, personal, lokaler, chefer, förvaltare. 
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Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunfullmäktige 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Marcus Dalén 

    



Centerpartiet Hässleholm 

Motion - Inrätta lokalt fastighetsansvar 

I samband med awecklingen av det kommunala bolaget HTAB så var Centerpru.tiets 
förhoppning att drift och skötsel av fastigheterna skulle bli bilJjgare, bättre och 
effektivare. 

Tyvärr så fungerar det inte utanför Hässleholms täto1t och det största problemet som 
Centerpartiet upplever är bristen på ansvar. Dagligen kan man se "lämmeltåget'' med bilar 
och utrustning till och från Garnisonen i Hässleholm där samtliga fastighetstekniker, 
vaktmästare, parkarbetare m.fl. utgår ifrån. 

Teoretiskt på pappret borde det vara så att oavsett fastighetstekniker ska man kunna sköta 
och underhålla vilken byggnad som helst. Så är självklart inte verkligheten, alla 
byggnader har sina egna egenheter och fix och trix som behövs för att de ska fungera 
optimalt. Nät• personalen åker över hela kommunen så innebär det också att ingen känner 
sig ansvarig för just hantverksgården i Hästveda eJler för grundskolan i Tyringe. 

Det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med problemen som finns är att anställda 
exempelvis fastighetstekniker blir ansvariga för specifika byggnader inorn ett område. 
Där grupper skapas inom tekniska enheten med fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, 
parkarbetare osv där de gemensamt sköter sina tilldelade byggnader. De olika 
verksamheterna behöver vid felanmälan inte återupprepa problem som uppstår i 
byggnaderna, utan problemen kan avhjälpas genom "Single-point-of-contact". 

Även fastjghetsförvaltama bör tilldelas specifika byggnader där de som tjänstemän har 
ansvar för sina specifika byggnader. 

Nyckeln i en effektiv fastighetsförvaltning i Hässleholms kommun är att anställda både 
får, känner och tar ansvar för fastighetsdriften av sina fastigheter! 

Därför yrkar Centerpa1tiet att berörd nämnd ges i uppdrag att utreda följande: 

• En SWOT-analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala 
"fastighetskontor" samt organisation enligt motionens intentioner. 

• Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 
• Miljöbesparing i form av minskade transpot1er. 

Hässleholm 202 1-05-3 1 

~~ 

,, 
Centerpartiet 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 272 

SA:tvIMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
följande. 

1) Att Hässleholms kommun delar ut kostnadsfria broddar/ halkskydd som kan 
sättas på skor, åt pensionärer och funktionsnedsatta. Detta för att minska ben- och 
armbrott. 

2) Att berörd förvaltning får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi praktiskt 
genomför hur och var kommuninvånare kan hämta eller hur vi kan tillhandahålla 
broddar/ halkskydd till kommuninvånarna. 

Som grund för yrkandena anför motionären följande. När vintern infinner sig blir vi 
alla överraskade, halkan på gator, vägar och trottoarer är oftast det som kan vara ett 
stort problem för oss kommuninvånare. För att spara pengar och lidande samt för 
att minska arbetsbelastningen på personal inom sjukvården. Men också för att 
minska samhällskostnader. 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden som vid sammanträde den 7 
september, § 48, beslutat föreslå att motionen bifalles. 

Bedömning 

I förvaltningens tjänsteskrivelse anförs att det får anses vara den enskildes eget 
ansvar att vid behov införskaffa halkskydd/ broddar. 
Kommunledningsförvaltningen delar denna uppfattning och anser inte att en sådan 
uppgift ska åläggas omsorgsnämnden. Motionen bör därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

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

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

56 (58) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD), Agneta O lsson Enochsson 
(L) och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson Enochsson (L) och 
Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

Ulf Berggren (SD), Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Karin Axelssons förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Ulf Berggren med 
fleras förslag röstar ja. Den som vill bifalla Karin Axelsson med fleras förslag röstar 
neJ . 

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin G ustavsson (KO) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

I lanna Nilsson (SO), 1 :e vice ordföran<le X 

UlfBcrggren (SO) X 

Sven J ,undh (SD) X 

Björn Widmark (FY) X 

Lena WaUentheim (S), 2:c vice onlföran<lc X 

Joachim Fors (S) X 

Irene N ilsso n (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars Johnsson (M), Ordförande X 

8 5 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

57 (58) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Justering Utdraget bestyrkes 

58 (58) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 219 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas. 

Reservationer 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (Iill), Agneta O lsson E nochsson 
(L) och Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (Iill), Agneta Olsson Enochsson (L) och 
Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

Ulf Berggren (SD), Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Karin Axelssons förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Ulf Berggren med 
fleras förslag röstar ja. Den som vill bifalla Karin Axelsson med fleras förslag röstar 
neJ. 

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT / TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV -
STÅR 

Karin Axelsson (!'vi) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD), 1 :c vice o rdförande X 

UlfBerggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

48 (SO) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Björn Widmark (rv) 

Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande 

Joachim Fors (S) 

I rcnc Nilsson (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars Johnsson (M), O rdförande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 5 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) har väckt en mo tion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
följande. 

1) A tt Hässleholms kommun delar ut kostnadsfria broddar/ halkskydd som kan 
sättas på skor, åt pensionärer och funktionsnedsatta. Detta för att minska ben- och 
armbrott. 

2) Att berörd förvaltning får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi praktiskt 
genomför hur och var kommuninvånare kan hämta eller hur vi kan tillhandahålla 
broddar/ halkskydd till kommuninvånarna. 

Som grund för yrkandena anför motionären följande. När vintern infinner sig blir vi 
alla överraskade, halkan på gator, vägar och trottoarer är oftast det som kan vara ett 
stort problem för oss kommuninvånare. För att spara pengar och lidande samt för 
att minska arbetsbelastningen på personal inom sjukvården. Men också för att 
minska samhällskostnader. 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden som vid sammanträde den 7 
september, § 48, beslutat föreslå att motionen bifalles. 

Bedömning 

I förvaltningens tjänsteskrivelse anförs att det får anses vara den enskildes eget 
ansvar att vid behov införskaffa halkskydd/ broddar. 
Kommunledningsförvaltningen delar denna uppfattning och anser inte att en sådan 
uppgift ska åläggas omsorgsnämnden. Motionen bör därför avslås. 

Kommunstyrelsen 

J"'''""' !:J w Utdraget bestyrkes 

49 (50) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-11-10, § 134, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska bifallas. 

Lars Johnsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

Hanna Nilsson (SD) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheim med fleras 
förslag och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut röstar ja, den som vill bifalla Lena Wallentheim med fleras förslag röstar nej". 

1 ja-röst och 2 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: 
Lars J ohnsson 

Följande röstar nej: 
Hanna Nilsson 
Lena Wallentheim 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed beslutat att bifalla Lena Wallentheim 
med fleras förslag. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2021-09-30 KLF 2021/183 

      

  
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Motion om kostnadsfria halkskydd/broddar 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås. 

 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
följande. 
 
1) Att Hässleholms kommun delar ut kostnadsfria broddar/halkskydd som kan 
sättas på skor, åt pensionärer och funktionsnedsatta. Detta för att minska ben- och 
armbrott. 

2) Att berörd förvaltning får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi praktiskt 
genomför hur och var kommuninvånare kan hämta eller hur vi kan tillhandahålla 
broddar/halkskydd till kommuninvånarna. 
 
Som grund för yrkandena anför motionären följande. När vintern infinner sig blir vi 
alla överraskade, halkan på gator, vägar och trottoarer är oftast det som kan vara ett 
stort problem för oss kommuninvånare. För att spara pengar och lidande samt för 
att minska arbetsbelastningen på personal inom sjukvården. Men också för att 
minska samhällskostnader. 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden som vid sammanträde den 7 
september, § 48, beslutat föreslå att motionen bifalles. 
 
Bedömning 
I förvaltningens tjänsteskrivelse anförs att det får anses vara den enskildes eget 
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ansvar att vid behov införskaffa halkskydd/broddar. Kommunledningsförvalt-
ningen delar denna uppfattning och anser inte att en sådan uppgift ska åläggas 
omsorgsnämnden. Motionen bör därför avslås. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 
 
 

Sändlista: 

Omsorgsnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15)  
 
Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

  

 

Omsorgsnämnden  

Justering Utdraget bestyrkes 

 

§ 48   
 

Motion kostnadsfria halkskydd/broddar 
Dnr: OF 2021/265 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att bifalla motionen. 

Reservationer 
Mikael Koenen (L), Ulrika Widmark Barnekow (FV), Karin Axelsson (M) och 
Margaretha Lindqvist (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD), Christer Welinder (S) och Anna Pålsson (C) yrkar bifall till 
motionen. 
Mikael Koenen (L) och Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar avslag till motionen. 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till 
beslut bifallet. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill avslå motionen röstar ja. 
Den som vill bifalla motionen röstar nej.” 
 
4 ja-röster och 7 nej-röster lämnas. 
 
Följande röstar ja: Karin Axelson (M), Margaretha Lindqvist (KD), Mikael Koenen 
(L) och Ulrika Widmark Barnekow (FV) 
 
Följande röstar nej: Susanne Lottsfeldt (SD), Christer Welinder (S), Meta Jarl (S), 
Anders Wallentheim (S), Anna Pålsson (C), Torgny Holmberg (SD) och Mats 
Ekvall (SD) 
 
Omsorgsnämnden har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet  
Socialdemokraterna har inkommit med en motion, Kostnadsfria 
halkskydd/broddar. 
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Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

  

 

Omsorgsnämnden  

Justering Utdraget bestyrkes 

 

För att minska lidande för den enskilde och arbetsbelastningen för personal inom 
sjukvården samt minska samhällskostnaderna föreslår socialdemokraterna att någon 
form av halkskydd erbjuds kommunens pensionärer och funktionsnedsatta.  
Risken för fallskador utomhus är störst vintertid i samband med halka. Äldre har 
större risk att skada sig vid fall, vilket förvaltningen tagit i beaktan i svaret på 
motionen. 

Ärendets tidigare behandling  
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-08-23, § 39, omsorgsnämnden 
följande beslut:   

Att bifalla motionen. 

 

 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Socialdemokraterna  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2021-06-15 OF 2021/265 

      

 Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens 
arbetsutskott Handläggare 

Förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh 
Omsorgsförvaltningen 
 
asa.a.ollerstam.lundh@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Omsorgsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Motion kostnadsfria halkskydd/broddar 
  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta:   

- Att anse motionen, kostnadsfria halkskydd/broddar, besvarad. 

Sammanfattning  

Socialdemokraterna har inkommit med en motion, Kostnadsfria 
halkskydd/broddar. 

För att minska lidande för den enskilde och arbetsbelastningen för personal inom 
sjukvården samt minska samhällskostnaderna föreslår socialdemokraterna att någon 
form av halkskydd erbjuds kommunens pensionärer och funktionsnedsatta.  

Risken för fallskador utomhus är störst vintertid i samband med halka. Äldre har 
större risk att skada sig vid fall, vilket förvaltningen tagit i beaktan i svaret på 
motionen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna har inkommit med en motion, Kostnadsfria 
halkskydd/broddar.  

I omsorgsförvaltningens uppdrag ingår förebyggande och uppsökande insatser. Den 
uppsökande verksamheten erbjuder alla kommunens invånare ett hembesök vid 81 
års ålder. Vid detta besök ges bland annat information om hur man som 
kommuninvånare kan komma i kontakt med förvaltningen vid behov och det förs 
en dialog om till exempel vad kommuninvånaren själv kan göra för att förebygga fall 
i hemmet.  
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I Kommunallagens 2 kapitel, §3 beskrivs likställighetsprincipen vilken innebär att 
kommunerna ska behandla alla sina invånare lika om det inte finns sakliga skäl att 
göra på annat sätt. Det finns ingen rättspraxis kring denna princip och 
halkskydd/broddar.  

Hög ålder innebär en högre risk att falla. Region Skånes statistik för personer 65 år 
eller äldre, som vårdats för fallskador visar att det är ett litet antal personer som gör 
detta efter fall utomhus i samband med is eller snö – 2013: 121 personer, 2019: 35 
personer - jämfört med hur många som fallit inomhus – 2013: 2867 personer, 2019: 
2926 personer. 

Evidensen är fortfarande förhållandevis liten för att halkskydd/broddar minskar 
risken för fallolyckor och i så fall i vilken grad. Det finns få studier med få deltagare. 
Detta att jämföra med evidensen som är stor kring förebyggande åtgärder som 
balansträning och att göra justeringar i hemmet för att minska risken för fallolyckor 
inomhus. 

Det finns ett fåtal kommuner i landet som delar ut halkskydd/broddar till invånarna 
och programmen för det är varierande, men riktar sig generellt till den seniora 
befolkningen med en undre åldersgräns på 65-80 år. 

Det finns inga avsatta medel i budget för att dela ut kostnadsfria halkskydd/broddar 
till kommuninvånare. Förvaltningen har inte fått in någon förfrågan från någon 
kommuninvånare om kostnadsfria halkskydd/broddar. Det är den enskildes eget 
ansvar att vid behov införskaffa detta. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inga 
Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Ärendet kommer upp som en information på förvaltningssamverkan 2021-08-30 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga. 
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Bilagor 

1. Motion kostnadsfria halkskydd/Broddar 

 

 

Sändlista: 

Socialdemokraterna  

 

Omsorgsförvaltningen 

Åsa Ollerstam Lundh 
Förvaltningschef 

  



Soc i a !demokraterna 
FRAMTIDSPI\RTIET 

Motion Hässleholm 210224 

Kostnadsfria halkskydd/Broddar 

Broddar/halkskydd för skor till pensionärer och funktionsnedsatta i Hässleholms 
kommun 

När vintern infinner sig blir vi alla överraskade, halkan på gator, vägar och 
trottoarer är oftast det som kan vara ett stort problem för oss kommuninvånare. 

För att spara pengar och lidande samt för att minska arbetsbelastningen på 
personal inom sjukvården. Men också för att minska samhällskostnader. 

Därför vill jag 

Att Hässleholms kommun delar ut kostnadsfria broddar/halkskydd som kan 
sättas på skor, åt pensionärer och funktionsnedsatta. Detta för att m inska ben
och armbrott. 

Att berörd förvaltning får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi praktiskt 
genomför hur och var kommuninvånare kan hämta eller hur vi kan t illhandahålla 
broddar/halkskydd till kommuninvånarna 

~j)~ 
Lena Nilsson 

Socialdemokraterna. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Kommunstyrelsen 

§ 238 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska avslås. 

Protokollsanteckning 

Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

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

Dolores Öhman (MP) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD), Robin Gustavsson (KD), Stefan Larsson (M) och Agneta 
Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

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

Som grund för motionen anförs följande. Människolivets okränkbarhet, individens 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

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

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

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

Hässlehohn har, till skillnad från många andra städer, ingen policy eller antagna 
riktlinjer för kulörval m.m. av ortens offentliga möblering eller dylikt. Det finns en 
färg som kallas "Hässlehohnsgrön" i vilken t ex vissa lyktstolpar är färgade men 
inget som reglerar andra föremål. Det innebär att hänsyn inte behöver tas till en 
sådan policy. Däremot är idag stadens bänkar etc målade eller behandlade i en 
diskret kulör för att på ett bra sätt fungera i såväl stad som parkmiljö. Att frångå en 
tydligt diskret hållning i val av kulör anser förvaltningen bör ske med försiktighet 
och eftertanke. Om man väljer att bifalla motionen så föreslår vi att följande 
riktlinjer ska beaktas. 
1. Bör inte ske i gaturum med sammanhållen och medvetet arkitektoniskt uttryck. 
2. Bör ske med respekt för omgivande bebyggelse och kulturmiljö. 
3. Bör inte ske i anslutning till offentliga konstverk. 
4.Beslut bör tas huruvida ändring av kulörval ska vara permanent eller tillfällig. 
Vidare föreslås, i det fall motionen bifalles, att en grupp förslagsvis sammansatt av 
representanter från Tekniska fö1valtningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ges uppdraget att identifiera de offentliga 
föremål vilka skall målas. 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 98, att 

Kommunstyrelsen 
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föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut. 

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

2. Övriga punkter föreslås besvaras av berörda nämnder. 
Av föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat följande. Vi har ca 30 bänkar i 
Hässleholm som går att måla om på detta vis som MP vill. Antal fasta bänkar är 
cirka 350 i hela kommunen och här går uppskattningsvis 200 stycken att måla om 
till regnbågsfargat. Räknar man enbart på bänkar inne i Hässleholm skulle kostna
den bli 90 000 kronor och ett tillägg på 45 000 kronor vart sjunde år för drift och 
underhåll. Räknar man på samtliga bänkar i hela kommunen kommer kostnaden i 
stället att hamna på 600 000 kronor och ett tillägg på 300 000 kronor vart sjunde år 
för drift och underhåll. Rent generellt är det mycket svårt att måla om bänkar på 
plats då man måste stänga av med stängsel för att inte folk ska få farg på sig innan 
den torkat. De fasta bänkarna har vi bytt brädet på när de blir för dåliga och haft 
tryckimpregnerat mtrl. Ska man göra liknande i stället för att måla om på plats kan 
man nog räkna dubbel underhållskostnad. Praktiska detaljer i arbetet och metoden 
bör undersökas och kontrolleras med t ex Malmö som redan gjort arbetet med 
bänkar i staden. Val av farger behöver kommuniceras med miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen ur gestaltningssynpunkt. 

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

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

Vad sedan gäller punkterna 3 och 4 delar kommunledningsförvaltningen tekniska 
nämndens bedömning att motionen i dessa delar bör avslås av kostnadsskäl. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021 -12-01, § 145, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen ska avslås. 

Bilagor: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 
Protokollsanteckning, Dolores Öhman (MP) 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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PROTOKOLLSANTECKNING 

TILL KOMMUNSTYRELSE 

miljöpartiet de gröna Q} 
Hässleholm, 15 december 2021 

ÄRENDE 20. MOTION OM REGNBÅGENS FÄRGER 
PÅ ALLMÄNA PLATSER 

Allas lika värde, rätten att älska den man vill och rätten att inte bli diskriminerad pga sin 
sexuella läggning kan inte tas för givna. Runt om i världen mobiliseras konservativa krafter 
mot dessa rättigheter. Därför är det viktigare än någonsin att stå upp för alla de som inte 
kan . För att det i Sverige inte ska finnas några tveksamheter om att dessa rättigheter gäller 
och respekteras . Att stå emot kränkningar av dessa rätt igheter kräver tydlighet. Ett samhälle 
som Sverige ska vara tydlig om alla människors lika värde, till exempel genom symboler som 
regnbågsflaggan. Att inte våga vara tydlig är ett sätt att ge utrymme till de krafter som 
ifrågasätter rättigheterna. 

Motionens syfte är att Hässleholms kommun visar sin tydliga ställning för allas lika värde 
genom att använda sig av regnbågens färger i den offentliga miljön. 

Motionen blev styvmoderlig behandlat . Kultur- och fritidsnämnden säger ingenting om 
innebörden av regnbågsflaggan och dess färger trotts att det åligger denna nämnd att ha 
kunskap om kulturfrågor, kulturella uttryck och deras innebörd. Istället uttalar sig denna 
nämnd om stadsgestaltning, något som är miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
huvudkompetens. Motionen remitterades inte till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Motionen kräver att berörd nämnd tar fram ett förslag om hur regnbågsfärger kan gestaltas i 
den offentliga miljön. Tekniska nämnden väljer att avgränsa förslaget till att räkna kostnader 
för att måla ett stort antal bänkar i kommunen och avslutar med att det blir "för dyrt". 
Varför begränsa sig till bänkar om det alternativet är för dyrt? Varför väljer nämnden att 
"måla bänkar" när det är vanligare är köpa redan målade bänkar vid nya inköp som sker 
regelbundet? Och varför räkna på ett så stort antal om ett mindre antal skulle innebära en 
mindre kostnad? Det låter som ett avsiktligt val av omfattning som avslöjar en förutbestämd 
intention att avslå motionen innan frågan utreds. 

Beredningen behandlar inte den viktigaste frågan i motionen, dvs samhällets behov att lyfta 
upp och uppmärksamma alla människors lika värde, rätten att älska den man vill och rätten 
att inte bli diskriminerad pga sin sexuella läggning. 

Sverigedemokraternas plagiat av motionen, som ordagrant kopierar miljöpartiets 
bakgrundstext för att sedan fullständigt ändra ansatsernas innebörd, är ett bevis om hur 
viktig motionen om regnbågsfärger är. Detta extremt konservativa parti lyckas med att ställa 
den svenska flaggan i konflikt med regnbågsflaggan, något som är märkligt och skrämmande. 
Det är en nationalistisk syn på den svenska flaggan och ett konservativt sätt att titta på 
regnbågsflaggan. Det finns ingen kontrast mellan dessa två som jag kan se det. Dessa flaggor 
har olika innebörd utifrån sina olika ursprung och användning. Sverigedemokraterna lyckas 
förfärligt att ta debatten dit där den inte får finnas, till ett motstånd som inte får förekomma 
i demokratiska länder, där nationens flagga sätts i kontrast med regnbågsflaggan. Det är 
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vilseledande och det avslöjar sverigedemokraternas verkliga nationalistiska och extremt 

konservativa kärna. 

I Sverige har vi mer än 15 flaggdagar. Flaggan finns delvis till minne av att Gustav Vasa valdes 
till Sveriges kung den 6 juni 1523, då Sverige åter blev ett fritt rike och bröt Kalmarunionen, 
dels till minne av att 1809 års regeringsform (som gällde fram till 1974 års regeringsform) 
skrevs under den 6 juni 1809. Det är en nationell symbol som hissas ofta på våren och 
påminner då om Sveriges idylliska somrar. 

Att använda sig av den svenska flaggan som en symbol för invandrarnas utanförskap och 
behovet av assimilering är urdåligt och förfärligt. Bara genom att ta denna debatt, föra den 
fram och avslöja dess fientliga innehåll kan Hässleholm motverka rasism och 
främlingsfientlighet. Det är sorgligt att behandlingen av motionen inte hanterar de här 
viktigaste frågorna och inte vågar ta ställning. Är man inte tydligt om sin ställning för alla 
människors lika värde, är risken stort att motsatta konservativa krafter vinner mark. 

En svensk kommun som Hässleholm, inom den skånska och den nordiska kontexten, borde 
stå stadigt och stolt när den hissar upp regnbågsflaggan eller på annat sätt uppvisar 
regnbågsfärgerna i stadsmiljön. Att avslå motionen visar att kommunen fortfarande har en 
lång väg att gå. Att avslå motionen likställer kommunen med andra bakomsträvande krafter i 
länder där principen om allas lika värde inte respekteras eller erkänns. Jag hoppas på att 
snart nya generationer ersätter oss och våra konservativa ideer, och visar för hela världen att 
hässleholmarna står stadiga vid principen av allas lika värde. 

Sist men inte minst anger motionen att kommunfullmäktigen informeras om lagar som 
skyddar alla människors lika varde och som gäller för kommunens verksamheter. Den högsta 
beslutande organen i kommunen bär på ett viktigt ansvar som kräver ordentlig information. 
lnformationsinhämtning sker ständigt, inte minst genom handlingarna i ärenden men också 
genom föreläsningar, dialoger och utbildningar. På senaste kommunfullmäktige, för två 
dagar sedan, gavs en föreläsning om 100 års allmän och lika rätt och om kvinnor i 
Hässleholm som kämpade för denna rätt. Det är märkligt att en information om hur 
kommunen jobbar med allas lika värde inte skulle vara lämplig att erbjudas 
kommunfullmäktige . Det är väl vågad att påstå att detta skulle strida mot kommunallagen så 
som kommunledningskontoret antyder. Här vinner igen de restriktiva och konservativa 
tolkningar som fördröjer framsteg för en modernare kommun. I ljuset av måndagens 
föreläsning frågar jag er; var vill ni placera er och denna församling i historieböckerna? 

Dolores Öhman (MP), ersättare 
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Motion om regnbågens färger på allmänna platser 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att motionen ska avslås. 

 

Beskrivning av ärendet 

 
Dolores Öhman och Arberesha Sabani, båda Miljöpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 
  
1) Att kommunfullmäktige informeras om lagar som skyddar alla människors lika 
värde och som gäller för kommunens verksamheter.  
 
2) Att informationen innehåller konkreta exempel om hur kommunens 
förvaltningar jobbar med att skydda människornas lika värde.  
 
3) Att berörd nämnd tar fram ett förslag om offentliga föremål som kan målas med 
regnbågens färger i enlighet med motionens intentioner.  
 
4) Att offentliga föremål i kommunen målas med regnbågens färger i enlighet med 
förslaget.  
 
Som grund för motionen anförs följande. Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, jämställdhet och alla människors lika värde är grundläggande 
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som skyddas i grundlagar och 
andra lagar i Sverige, till exempel i skollagen.  

Kommunerna och hela den offentliga sektorn regleras av en del lagar som skyddar 
människornas lika värde. Att leva upp till värderingen kräver ett ständigt arbete. 
Varje dag, på alla kommunala arbetsplatser, ska jobbet göras med respekt för alla 
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människors lika värde. Alla verksamheter ska se till att alla människors värde 
respekteras och skyddas. Det är viktigt att kommunen aktivt visar den värdegrund 
som gäller i vårt land och som vi alla ska värna om. Många kommuner och städer i 
Sverige och i världen visar för allmänheten att man står för människornas lika värde 
genom att hissa regnbågsflaggan med jämna mellanrum eller genom att måla 
offentliga föremål med regnbågens färger. Bilderna visar exempel från Malmö och 
Valencia i Spanien. Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står för, påminna 
om de viktiga demokratiska värderingarna och höja invånarnas och besökarnas 
medvetenhet om denna grundläggande mänskliga rättighet. 
 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 september 2021, § 67, 
beslutat att godkänna förvaltningens svar och sända det till kommunledningsförvalt-
ningen. Av förvaltningens svar framgår följande. 
 
Hässleholm har, till skillnad från många andra städer, ingen policy eller antagna 
riktlinjer för kulörval m.m. av ortens offentliga möblering eller dylikt. Det finns en 
färg som kallas "Hässleholmsgrön" i vilken t ex vissa lyktstolpar är färgade men 
inget som reglerar andra föremål. Det innebär att hänsyn inte behöver tas till en 
sådan policy. Däremot är idag stadens bänkar etc målade eller behandlade i en 
diskret kulör för att på ett bra sätt fungera i såväl stad som parkmiljö. Att frångå en 
tydligt diskret hållning i val av kulör anser förvaltningen bör ske med försiktighet 
och eftertanke. Om man väljer att bifalla motionen så föreslår vi att följande 
riktlinjer ska beaktas. 

1. Bör inte ske i gaturum med sammanhållen och medvetet arkitektoniskt uttryck. 
2. Bör ske med respekt för omgivande bebyggelse och kulturmiljö. 
3. Bör inte ske i anslutning till offentliga konstverk. 
4.Beslut bör tas huruvida ändring av kulörval ska vara permanent eller tillfällig. 

Vidare föreslås, i det fall motionen bifalles, att en grupp förslagsvis sammansatt av 
representanter från Tekniska förvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ges uppdraget att identifiera de offentliga 
föremål vilka skall målas. 
 
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 98, att 
föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut. 
 
1. Med tanke på hårda besparingskrav avslå motionen gällande punkt nr tre och 
punkt nr fyra som berör tekniska förvaltningen. 
 
2. Övriga punkter föreslås besvaras av berörda nämnder. 
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Av föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat följande. Vi har ca 30 bänkar i 
Hässleholm som går att måla om på detta vis som MP vill. Antal fasta bänkar är 
cirka 350 i hela kommunen och här går uppskattningsvis 200 stycken att måla om 
till regnbågsfärgat. Räknar man enbart på bänkar inne i Hässleholm skulle kostna-
den bli 90 000 kronor och ett tillägg på 45 000 kronor vart sjunde år för drift och 
underhåll. Räknar man på samtliga bänkar i hela kommunen kommer kostnaden i 
stället att hamna på 600 000 kronor och ett tillägg på 300 000 kronor vart sjunde år 
för drift och underhåll. Rent generellt är det mycket svårt att måla om bänkar på 
plats då man måste stänga av med stängsel för att inte folk ska få färg på sig innan 
den torkat. De fasta bänkarna har vi bytt bräder på när de blir för dåliga och haft 
tryckimpregnerat mtrl. Ska man göra liknande i stället för att måla om på plats kan 
man nog räkna dubbel underhållskostnad. Praktiska detaljer i arbetet och metoden 
bör undersökas och kontrolleras med t ex Malmö som redan gjort arbetet med 
bänkar i staden. Val av färger behöver kommuniceras med miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen ur gestaltningssynpunkt. 
 
Bedömning 
 
Av 3 kap 1 § kommunallagen (2017:725) framgår att det i varje kommun ska finnas 
en beslutande församling, kallat fullmäktige. I 5 kap 1 § samma lag stadgas att 
fullmäktiges uppgifter är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt för kommunen. Ärenden som inte är av detta slag kan fullmäktige 
uppdra åt nämnd att besluta i.  
 
Kommunfullmäktige är alltså en beslutande församling. Inslag av information och 
anföranden kan tillåtas förekomma, men sådana inslag bör ha anknytning till något 
ärende som fullmäktige har att besluta i och vara ägnade att ge ledamöterna ett 
fylligare beslutsunderlag. De enskilda ledamöterna kan, om kommunen finner det 
lämpligt, ges möjlighet att delta i kurser och liknande, men detta bör inte ske inom 
ramen för fullmäktige såsom en beslutande församling. Punkterna 1 och 2 i 
motionen bör därför avslås. 
 
Vad sedan gäller punkterna 3 och 4 delar kommunledningsförvaltningen tekniska 
nämndens bedömning att motionen i dessa delar bör avslås av kostnadsskäl. 
 

Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist  

 

Sändlista: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
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Protokoll 14 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 98   
 

Motion om att måla offentliga föremål i regnbågens färger 
Dnr: TF 2021/403 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut:   
 

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

2. Övriga punkter föreslås besvaras av berörda nämnder. 
 
 

Beskrivning av ärendet  
 

Miljöpartiet har inkommit med motion om att kommunen skall måla offentliga 
föremål med regnbågens färger, se bilaga. Med i motionen bifogas två foton på 
verkliga exempel på detta, från Malmö och Valencia i Spanien.  
Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står för, påminna om de viktiga 
demokratiska värderingarna och höja invånarnas och besökarnas medvetenhet om 
denna grundläggande mänskliga rättighet. 
 
Man vill i motionen att kommunfullmäktige beslutar om: 
 

- att kommunfullmäktige informeras om lagar som skyddar alla människors 
lika värde och som gäller för kommunens verksamheter.  

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

- att berörd nämnd tar fram ett förslag om offentliga föremål som kan målas 
med regnbågens färger i enlighet med motionens intentioner.  

- att offentliga föremål i kommunen målas med regnbågens färger i enlighet 
med förslaget. 

Förvaltningen ser positivt på budskapet och viljan att följa med i trender som finns i 
världen – på nära håll och längre avstånd – och kopplingen gestaltning kontra lika 
behandling, som tas upp i motionen. Att göra en nationell men även en större 
omvärldsanalys och ta till sig goda exempel från andra delar är redan en viktig del i 
förvaltningens arbete.  
 
Tekniska förvaltningen föreslår att: 
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Protokoll 15 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
- Med tanke på hårda besparingskrav avslå motionen gällande punkt nummer 

tre och punkt nummer fyra. 
 

- Övriga punkter föreslås besvaras av berörd nämnd. 

 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-12, § 160, följande:   
 
Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 
 

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

 
2. Övriga punkter föreslås besvaras av berörda nämnder. 

 
 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
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Motion från Miljöpartiet om att måla offentliga föremål 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande beslut:   

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

- Övriga punkter föreslås besvaras av berörda nämnder. 

 

 

Sammanfattning  

Miljöpartiet har inkommit med motion om att kommunen skall måla offentliga 
föremål med regnbågens färger, se bilaga. Med i motionen bifogas två foton på 
verkliga exempel på detta, från Malmö och Valencia i Spanien.  

Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står för, påminna om de viktiga 
demokratiska värderingarna och höja invånarnas och besökarnas medvetenhet om 
denna grundläggande mänskliga rättighet. 

Man vill i motionen att kommunfullmäktige beslutar om  

- att kommunfullmäktige informeras om lagar som skyddar alla människors 
lika värde och som gäller för kommunens verksamheter.  

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

- att berörd nämnd tar fram ett förslag om offentliga föremål som kan målas 
med regnbågens färger i enlighet med motionens intentioner.  

- att offentliga föremål i kommunen målas med regnbågens färger i enlighet 
med förslaget. 
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Förvaltningen ser positivt på budskapet och viljan att följa med i trender som finns i 
världen – på nära håll och längre avstånd – och kopplingen gestaltning kontra lika 
behandling, som tas upp i motionen. Att göra en nationell men även en större 
omvärldsanalys och ta till sig goda exempel från andra delar är redan en viktig del i 
förvaltningens arbete.  

Tekniska förvaltningen föreslår att: 

- Med tanke på hårda besparingskrav avslå motionen gällande punkt nummer 
tre och punkt nummer fyra. 
 

- Övriga punkter föreslås besvaras av berörd nämnd. 

 

 

Beskrivning av ärendet 

Miljöpartiet har inkommit med motion om att kommunen skall måla offentliga 
föremål med regnbågens färger, se bilaga. Med i motionen bifogas två foton på 
verkliga exempel på detta, från Malmö och Valencia i Spanien.  

Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står för, påminna om de viktiga 
demokratiska värderingarna och höja invånarnas och besökarnas medvetenhet om 
denna grundläggande mänskliga rättighet. 

Man vill i motionen att kommunfullmäktige beslutar om  

- att kommunfullmäktige informeras om lagar som skyddar alla människors 
lika värde och som gäller för kommunens verksamheter.  
 

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

- att berörd nämnd tar fram ett förslag om offentliga föremål som kan målas 
med regnbågens färger i enlighet med motionens intentioner.  
 

- att offentliga föremål i kommunen målas med regnbågens färger i enlighet 
med förslaget. 

Förvaltningen ser positivt på budskapet och viljan att följa med i trender som finns i 
världen – på nära håll och längre avstånd – och kopplingen gestaltning kontra lika 
behandling, som tas upp i motionen. Att göra en nationell men även en större 
omvärldsanalys och ta till sig goda exempel från andra delar är redan en viktig del i 
förvaltningens arbete.  
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Vi har ca 30 bänkar i Hässleholm som går att måla om på detta vis som MP vill. 
Antal fasta bänkar är cirka 350 stycken i hela kommunen och här går 
uppskattningsvis 200 stycken att måla om till regnbågsfärgat. 

Räknar man enbart på bänkar inne i Hässleholm skulle kostnaden bli 90 000 kronor 
och ett tillägg på 45 000 kronor vart sjunde år för drift och underhåll.  

Räknar man på samtliga bänkar i hela kommunen kommer kostnaden i stället att 
hamna på 600 000 kronor och ett tillägg på 300 000 kronor vart sjunde år för drift 
och underhåll. 

Rent generellt är det mycket svårt att måla om bänkar på plats då man måste stänga 
av med stängsel för att inte folk ska få färg på sig innan den torkat. De fasta 
bänkarna har vi bytt bräder på när de blir för dåliga och haft tryckimpregnerat mtrl. 
Ska man göra liknande i stället för att måla om på plats kan man nog räkna dubbel 
underhållskostnad. Praktiska detaljer i arbetet och metoden bör undersökas och 
kontrolleras med t ex Malmö som redan gjort arbetet med bänkar i staden.  

Val av färger behöver kommuniceras med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ur 
gestaltningssynpunkt. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Påverkas ej 

Barnperspektivet  

Påverkas ej 

Miljökonsekvenser  

Påverkas ej 

Facklig samverkan 

Påverkas ej 

Ekonomiska konsekvenser 

Påverkar redan hårt ansträngd budget  

 

 

Bilagor 

Motion (MP) 
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Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Veronica Haagen 

Trafikingenjör 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässl@ho;lms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§67 

Svar på motion - Regnbågens färger 
Dnr: KFF 2021/122 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över motionen samt 
sänder det till Kommunledningsförvaltningen. 

Protokollsanteckning 

Arberesha Sabani (MP) lämnar skriftlig protokollsanteckning som bilägges 
protokollet. 

Yrkande 

Sverigedemokraterna lämnar följande ändringsyrkande: Kultur- och fritidsnämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Mikael Björklund (FV), Ann-Kristin Johnson (C), Connie Asterman (S) och Gunnel 
Gustavsson (KD) yrkar samtliga bifall till liggande förslag. 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns två förslag. 

Det liggande förslaget och Sverigedemokraternas ändringsyrkande. 

Ordförande ställer båda förslagen under proposition och finner att liggande 
förslag vunnit gehör. 

Votering begärs. 

Följande Voteringsproposition godkänns: " Den som vill rösta på liggande förslag 
röstar ja. Den som vill rösta på Sverigedemokraternas ändringsyrkande röstar nej". 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Winnie Aronsson (L), Connie Asterman (S), Gunnel Gustavsson 
(KD), Sven-Inge Persson (S), Marie Svensson (S), Ann-KristinJohnsson (C), 

Mikael Björklund (FV) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

dtt 

23 (32) 
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SAM1v[ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Följande röstar nej: Johan Peltonen (SD), Sverre Albinsson (SD),Jan Ringdahl 
(SD), Jonny Dolkov (SD) 

Beskrivning av ärendet 

Arberesha Sabani (MP) och Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige där de skriver. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,jämställdhet och alla människors 
lika värde är grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som skyddas i 
grundlagar och andra lagar i Sverige, till exempel i skollagen. 

Kommunerna och hela den effentliga sektorn regleras av en del lagar som skyddar människornas 
lika värde. Att leva upp till värderingen kräver ett ständigt arbete. Vary'e dag, på alla 
kommunala arbetsplatser, ska jobbet gö'ras med respekt fo'r alla människors lika värde. Alla 
verksamheter ska se till att alla människors värde respekteras och skyddas. 

Det är viktigt att kommunen aktivt visar den värdegrund som gäller i vårt land och som vi alla 
ska värna om. Många kommuner och städer i Sverige och i världen visar for allmänheten att man 
står fo'r människornas lika värde genom att hissa regnbågsflaggan med jämna mellanrum eller 
genom att måla effentliga fo'remål med regnbågens färger. Bilderna visar exempel från Malmö' och 
Valencia i Spanien. Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står for, påminna om de 
viktiga demokratiska värden'ngarna och hijja invånarnas och besiikarnas medvetenhet om denna 
grundläggande mänskliga rättighet. 

Utifrån ovanstående yrkar de fo!J'ande: 
- att kommunfullmäktige informeras om lagar som skyddar alla människors lika värde och som 
gäller fo'r kommunens verksamheter. 

- att informationen innehåller konkreta exempel om hur kommunens fa'rvaltningar jobbar med att 
skydda människornas lzka värde. 

- att berörd nämnd tar fram ett fo'rslag om effentliga foremål som kan målas med regnbågens färger 
i enlighet med motionens intentioner. 

- att effentliga fo'remål i kommunen målas med regnbågens färger i enlighet med fo'rslaget. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sam manträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholims 
ko,n,mun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förvaltningen har tittat på motionen och lämnar följande yttrande. 

Hässleholm har, till skillnad från många andra städer, ingen policy eller antagna 
riktlinjer för kulörval mm. av ortens offentliga möblering eller dylikt. Det finns en 
färg som kallas "Hässleholmsgrön" i vilken t ex vissa lyktstolpar är färgade men 
inget som reglerar andra föremål. Det innebär att hänsyn inte behöver tas till en 
sådan policy. Däremot är idag stadens bänkar e t c målade eller behandlade i en 
diskret kulör för att på ett bra sätt fungera i såväl stad som parkmiljö. 
Att frångå en tydligt diskret hållning i val av kulör anser förvaltningen bör ske med 
försiktighet och eftertanke. Om man väljer att bifalla motionen så föreslår vi att 
följande riktlinjer ska beaktas. 

• Bör inte ske i gaturum med sammanhållen och medvetet arkitektoniskt 
uttryck. 

• Bör ske med respekt för omgivande bebyggelse och kulturmiljö. 
• Bör inte ske i anslutning till offentliga konstverk. 
• Beslut bör tas huruvida ändring av kulörval ska vara permanent eller 

tillfällig. 

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

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Anders Rosengren 
FrJrvaltningschif 

Ärendets tidigare behandling 

Jens Olsson 
Avdelningschef kultur 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-16, § 35, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att godkänna förvaltningens yttrande över motionen samt sända det till 
Kommunlednings förvaltningen. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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2021-09-30 

Protokollsanteckning 

§ 35 - Svar på motion - Regnbågens färger 

Vi i Miljöpartiet de gröna står för allas lika värde, rätten att älska den man vill och rätten att 

inte bli diskriminerad på grund av sexuell läggningen. Med vår motion värnar vi om just dessa 

rättigheter. Rättigheter som borde synas och höras i vår kommun. Rättigheter som inkluderar 

alla i samhället oavsett sexuell läggning. Vi måste stå upp för konservativa krafter som 

mobiliserar mot dessa rättigheter. Därför är det ypperligt tillfälligt men även viktigare än 

någonsin att stå upp för alla, för allas rätt till kärlek. För att stå emot dessa konservativa 

krafter måste vi vara tydliga, detta genom symboler så som regnbågsflaggan eller regnbågens 

färger ute i vår kommun. 

Det är otroligt viktigt att fördjupa sig i detta arbete då vi kan ta många olika kommuner som 

exempel där de har infört regnbågens färger. Kommuner så Malmö och Valencia. Det vi 

måste även ha i tanken är att regnbågens färger är en mycket viktig symbol för den breda 

HBTQ-rörelsen som kan exemplifieras av organiserandet av Pridefestivaler. Det breder är 

även de olika kulturella mötesplatser för HBTQ-personer men även andra intresserade. Låt 

vår kommun bli en av den globala HBTQ-rörelsen. Det är dags för oss att stå upp för allas lika 

värde! 

Arberesha Sabani 

Miljöparitet de Gröna Hässleholm 



 

MOTION 
  

  

 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I HÄSSLEHOLMS KOMMUN Sidan 1 av 1 

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

REGNBÅGENS FÄRGER PÅ ALLMÄNNA PLATSER  
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, jämställdhet och alla människors 

lika värde är grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som skyddas i 

grundlagar och andra lagar i Sverige, till exempel i skollagen.  

 

Kommunerna och hela den offentliga sektorn regleras av en del lagar som skyddar människornas lika 

värde. Att leva upp till värderingen kräver ett ständigt arbete. Varje dag, på alla kommunala 

arbetsplatser, ska jobbet göras med respekt för alla människors lika värde. Alla verksamheter ska se 

till att alla människors värde respekteras och skyddas.  

 

Det är viktigt att kommunen aktivt visar den värdegrund som gäller i vårt land och som vi alla ska 

värna om. Många kommuner och städer i Sverige och i världen visar för allmänheten att man står för 

människornas lika värde genom att hissa regnbågsflaggan med jämna mellanrum eller genom att måla 

offentliga föremål med regnbågens färger. Bilderna visar exempel från Malmö och Valencia i Spanien. 

Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står för, påminna om de viktiga demokratiska 

värderingarna och höja invånarnas och besökarnas medvetenhet om denna grundläggande mänskliga 

rättighet.  

                         
 

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar om: 
 

- att kommunfullmäktige informeras om lagar som skyddar alla människors lika värde och som 

gäller för kommunens verksamheter.  

 

- att informationen innehåller konkreta exempel om hur kommunens förvaltningar jobbar med 

att skydda människornas lika värde.  

 

- att berörd nämnd tar fram ett förslag om offentliga föremål som kan målas med regnbågens 

färger i enlighet med motionens intentioner.  

 

- att offentliga föremål i kommunen målas med regnbågens färger i enlighet med förslaget. 

 

 

Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP) 

Hässleholm, den 21 april 2021 
 

Malmö 

Valencia 

miljöpartiet de gröna Q 
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§ 239 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska avslås. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

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

Som grund för motionen anförs följande. Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, jämställdhet och alla människors lika värde är grundläggande 
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som skyddas i grundlagar och 
andra lagar i Sverige, till exempel skollagen. Kommunerna och hela den offentliga 
sektorn regleras av en del lagar som skyddar människors lika värde. Att leva upp till 
värderingen kräver ett ständigt arbete. Varje dag, på alla kommunala arbetsplatser, 
ska jobbet göras med respekt för alla människors lika värde. Alla verksamheter ska 
se till att alla människors värde respekteras och skyddas. Det är viktigt att 
kommunen aktivt visar den värdegrund som gäller i vårt land och som vi alla ska 
värna om. Många länder som exempelvis USA, Kosovo och Finland med flera 
använder sin flagga som en symbol för den stolthet, respekt och ödmjukhet man 
känner inför sitt land och sitt lands historia och värderingar. På grund av den 
extrema politik som förts i Sverige under många år så är våra grundläggande 
värderingar som jämställdhet och fria demokratiska värderingar under hot. Man ser 
att homofobin och antisemitismen ökar i vårt land. När det gäller hatbrott och mäns 
våld mot kvinnor så är detta brott som just nu är i stort fokus. Sverige är ett 
fantastiskt land med grundläggande värderingar som våra förfader och föräldrar 
kämpat för att skapa för kommande generationer. Vi menar att vi svenska 
medborgare måste uppmärksamma och hylla vårt svenska kulturarv och våra 
svenska värderingar. Detta kan vi göra genom att på väl valda tingest upprätta den 
svenska flaggans fårger. Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står för, 
påminna om de viktiga demokratiska värderingarna och höja invånarnas och 
besökarnas medvetenhet om deras grundläggande mänskliga rättigheter. 

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

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

Hässleholm har, till skillnad från många andra städer, ingen policy eller antagna 
riktlinjer för kulörval m.m. av ortens offentliga möblering eller dylikt. Det finns en 
fårg som kallas "Hässleholmsgrön" i vilken tex vissa lyktstolpar är färgade men 
inget som reglerar andra föremål. Det innebär att hänsyn inte behöver tas till en 
sådan policy. Däremot är idag stadens bänkar etc målade eller behandlade i en 
diskret kulör för att på ett bra sätt fungera i såväl stad som parkmiljö. Att frångå en 
tydligt diskret hållning i val av kulör anser förvaltningen bör ske med försiktighet 
och eftertanke. Om man väljer att bifalla motionen så föreslår vi att följande 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Hässl holms 
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Kommunstyrelsen 

riktlinjer ska beaktas. 
1. Bör inte ske i gaturum med sammanhållen och medvetet arkitektoniskt uttryck. 
2. Bör ske med respekt för omgivande bebyggelse och kulturmiljö. 
3. Bör inte ske i anslutning till offentliga konstverk. 
4.Beslut bör tas huruvida ändring av kulörval ska vara permanent eller tillfallig. 
Vidare föreslås, i det fall motionen bifalles, att en grupp förslagsvis sammansatt av 
representanter från Tekniska förvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ges uppdraget att identifiera de offentliga 
föremål vilka skall målas. 

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

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

och punkt nr fyra som berör tekniska förvaltningen. 

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

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

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

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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målen" uttalas bland annat följande. 

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

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

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

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 146, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen ska avslås. 

Hanna Nilssons (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Hanna Nilssons yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Dolores Öhman (MP) 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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PROTOKOLLSANTECKNING 

TILL KOMMUNSTYRELSE 

miljöpartiet de gröna Q 
Hässleholm, 15 december 2021 

ÄRENDE 21. MOTION OM SVENSKA FLAGANS 
FÄRGER PÅ ALLMÄNNA PLATSER 

Sverigedemokraternas plagierar min och Arberesha Sabanis motion som handlar om att 
Hässleholms kommun visar sin tydliga ställning för allas lika värde genom användningen av 
regnbågens färger i den offentliga miljön. 

Sverigedemokraterna kopierar ordagrant miljöpartiets bakgrundstext för att sedan 
fullständigt ändra ansatsernas innebörd. Det är ett bevis om hur viktig vår motion är. Detta 
extremt konservativa parti lyckas med att ställa den svenska flaggan i konflikt med 
regnbågsflaggan, något som är märkligt och skrämmande. Det är en nationalistisk syn på den 
svenska flaggan och ett konservativt sätt att titta på regnbågsflaggan. Det finns ingen 
kontrast mellan dessa två. Dessa flaggor har olika innebörd utifrån sina olika ursprung och 
användning. Sverigedemokraterna lyckas förfärligt med att ta debatten dit den inte får 
finnas, till ett motstånd som inte får förekomma i demokratiska länder, där nationens flagga 
sätts i kontrast med allas lika värde, något som symboliseras med regnbågsflaggan. Det är 
vilseledande och det avslöjar sverigedemokraternas verkliga nationalistiska och extremt 
konservativa kärna. 

Sverigedemokraterna använder sig av den svenska flagga som en symbol för invandrarnas 
utanförskap och behovet av assimilering. Detta är urdåligt och förfärligt. Bara genom att ta 
denna debatt, föra den fram och avslöja dess fientliga innehåll kan Hässleholms kommun 
motverka rasism och främlingsfientlighet. Det är beklagligt att behandlingen av motionen 
inte lyfter upp de här allvarliga aspekterna av Sverigedemokraternas motion. Att ignorera 
detta är att ge utrymme till de krafter som ifrågasätter allas lika värde, rätten att älska den 
man vill och rätten att inte bli diskriminerad pga sin sexuella läggning. 

En svensk kommun som Hässleholm, inom den skånska och den nordiska kontexten, borde 
stå stadigt och stolt när den hissar upp regnbågsflaggan eller på annat sätt uppvisar 
regnbågsfärgerna i stadsmiljön. Jag hoppas på att snart nya generationer ersätter oss och 
våra konservativa ideer, och visar för hela världen att hässleholmarna står stadiga vid 
principen av allas lika värde. 

Dolores Öhman {MP), ersättare 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I HÄSSLEHOLMS KOMMUN Sidan l av l 
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Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
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Motion om ”Svenska flaggans färger på allmänna 
platser” 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att motionen ska avslås. 

 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson, Patrik Jönsson och Ulf Berggren, samtliga Sverigedemokraterna, 
har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 
 
1) Att nyanlända informeras om lagar som skyddar alla människors lika värde och 
som gäller för kommunens verksamheter. 

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

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

4) Att offentliga föremål i kommunen målas med svenska flaggans färger i enlighet 
med förslaget. 
 
Som grund för motionen anförs följande. Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, jämställdhet och alla människors lika värde är grundläggande 
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som skyddas i grundlagar och 
andra lagar i Sverige, till exempel skollagen. Kommunerna och hela den offentliga 
sektorn regleras av en del lagar som skyddar människors lika värde. Att leva upp till 
värderingen kräver ett ständigt arbete. Varje dag, på alla kommunala arbetsplatser, 
ska jobbet göras med respekt för alla människors lika värde. Alla verksamheter ska 
se till att alla människors värde respekteras och skyddas. Det är viktigt att 
kommunen aktivt visar den värdegrund som gäller i vårt land och som vi alla ska 

Hässleholms 
kommun 
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värna om. Många länder som exempelvis USA, Kosovo och Finland med flera 
använder sin flagga som en symbol för den stolthet, respekt och ödmjukhet man 
känner inför sitt land och sitt lands historia och värderingar. På grund av den 
extrema politik som förts i Sverige under många år så är våra grundläggande 
värderingar som jämställdhet och fria demokratiska värderingar under hot. Man ser 
att homofobin och antisemitismen ökar i vårt land. När det gäller hatbrott och mäns 
våld mot kvinnor så är detta brott som just nu är i stort fokus. Sverige är ett 
fantastiskt land med grundläggande värderingar som våra förfäder och föräldrar 
kämpat för att skapa för kommande generationer. Vi menar att vi svenska 
medborgare måste uppmärksamma och hylla vårt svenska kulturarv och våra 
svenska värderingar. Detta kan vi göra genom att på väl valda tingest upprätta den 
svenska flaggans färger. Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står för, 
påminna om de viktiga demokratiska värderingarna och höja invånarnas och 
besökarnas medvetenhet om deras grundläggande mänskliga rättigheter. 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 september 2021, § 68, 
beslutat att godkänna förvaltningens svar och sända det till kommunledningsförvalt-
ningen. Av förvaltningens svar framgår följande 
 
Hässleholm har, till skillnad från många andra städer, ingen policy eller antagna 
riktlinjer för kulörval m.m. av ortens offentliga möblering eller dylikt. Det finns en 
färg som kallas "Hässleholmsgrön" i vilken t ex vissa lyktstolpar är färgade men 
inget som reglerar andra föremål. Det innebär att hänsyn inte behöver tas till en 
sådan policy. Däremot är idag stadens bänkar etc målade eller behandlade i en 
diskret kulör för att på ett bra sätt fungera i såväl stad som parkmiljö. Att frångå en 
tydligt diskret hållning i val av kulör anser förvaltningen bör ske med försiktighet 
och eftertanke. Om man väljer att bifalla motionen så föreslår vi att följande 
riktlinjer ska beaktas. 
1. Bör inte ske i gaturum med sammanhållen och medvetet arkitektoniskt uttryck. 
2. Bör ske med respekt för omgivande bebyggelse och kulturmiljö. 
3. Bör inte ske i anslutning till offentliga konstverk. 
4.Beslut bör tas huruvida ändring av kulörval ska vara permanent eller tillfällig. 
Vidare föreslås, i det fall motionen bifalles, att en grupp förslagsvis sammansatt av 
representanter från Tekniska förvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ges uppdraget att identifiera de offentliga 
föremål vilka skall målas. 
 
Tekniska nämnden beslutade sammanträde den 28 oktober 2021, § 99, att föreslå 
kommunfullmäktige att fatta följande beslut. 
 
1. Med tanke på hårda besparingskrav avslå motionen gällande punkt nr tre 
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och punkt nr fyra som berör tekniska förvaltningen. 

2. Övriga punkter föreslås annan berörd nämnd ta beslut om. 
 
Av föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat följande. Hässleholms 
kommun har ca 50 bänkar inne i Hässleholm, som ev skulle vara möjligt att måla 
om på detta vis, som SD vill. Antal fasta är ca 350 i hela kommunen. Uppskatt-
ningsvis kostar ommålning till svenska flaggans färger cirka 2 500 kr per bänk. Det 
krävs ett underhåll av målning vart sjunde år med cirka 1 300 kr per bänk. Räknar 
man enbart på bänkar inne i Hässleholm skulle kostnaden bli 125 000 kronor och 
ett tillägg på 60 000 kronor vart sjunde år för drift och underhåll. Räknar man på 
samtliga bänkar i hela kommunen kommer kostnaden istället att hamna på 875 000 
kronor och ett tillägg på 455 000 kronor vart sjunde år för drift och underhåll. 
Rent generellt är det mycket svårt att måla om bänkar på plats då man måste stänga 
av med stängsel för att inte folk ska få färg på sig innan den torkat. De fasta 
bänkarna har vi bytt bräder på när de blir för dåliga och haft tryckimpregnerat mtrl. 
Ska man göra liknande istället för att måla om på plats kan man nog räkna dubbel 
underhållskostnad. Val av färger behöver kommuniceras med miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen ur gestaltningssynpunkt. 
 
Bedömning  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 oktober 2021, § 183, att 
godkänna redovisningen av förslaget till ny version av styrdokumentet ”Integra-
tionsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, sysselsättning och social samman-
hållning”. På sidan 7 under rubriken ”Långsiktigt mål 4: Stärkt deltagande och 
inflytande och ökad social sammanhållning, underrubrik ”Strategier för att nå 
målen” uttalas bland annat följande.  
 
”• Kommunen ska säkerställa att nyanlända och andra invandrare har möjlighet att 
orientera sig i hur det svenska samhället fungerar. 
• Kommunen ska aktivt verka för ökad dialog och medvetenhet i värdegrundsfrågor 
för nyanlända och ensamkommande unga.” 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att dessa skrivningar i strategin innebär att 
det redan har vidtagits åtgärder för att säkerställa att nyanlända får relevant 
information i bland annat värdegrundsfrågor och grundläggande rättsregler, såsom 
alla människors lika värde och hur dessa frågor genomsyrar kommunens arbete. 
Några ytterligare åtgärder härvidlag enligt yrkandena i motionen kan därför inte 
anses påkallade. 
 
Vad sedan gäller punkterna 3 och 4 delar kommunledningsförvaltningen tekniska 
nämndens bedömning att motionen i dessa delar bör avslås av kostnadsskäl.  
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Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 
 
Sändlista: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 19 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 99   
 

Motion om att måla offentliga föremål i svenska flaggans färger 
Dnr: TF 2021/404 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut:  
 

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

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

 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 

Yrkande 
Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (FV) yrkar bifall till liggande förslag.  
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen.  

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag mot Ulf Berggren (SD) förslag att bifalla 
motionen och finner liggande förslag bifallet.  
 

Beskrivning av ärendet  
 

Sverigedemokraterna (SD) har inkommit med motion om önskemål att måla 
svenska flaggan på offentliga föremål. Följande fyra punkter tar man upp att besluta 
kring: 
 

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

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



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 20 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

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

- Att offentliga föremål i kommunen målas med svenska flaggans färger i 
enlighet med förslaget. 

Punkt tre och punkt fyra är de punkter som berör tekniska förvaltningen. 
Punkt tre: då identisk motion inkommit även från miljöpartiet (MP) föreslås 
parkbänkar som förslag på föremål att måla, detta för att kunna räkna på inkommit 
förslag och jämföra. Olika slags bänkar lämpar sig olika för SD´s förslag kontra 
MP´s, därav olika antal. 
En del parkbänkar består av fler ribbor och lämpar sig bättre för att måla i 
regnbågens färger varpå en del enbart har två eller tre ribbor och därmed bättre 
lämpar sig för att måla gul och blå. 
Punkt fyra: Inga specifika föremål som man önskar måla svenska flaggan på har 
angetts i motionen och för att kunna göra en ekonomisk bedömning har tekniska 
förvaltningen valt ut att räkna på, och se konsekvenserna av, att måla på 
parkbänkar.  
 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-12, § 161, följande:   
 
Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att: 
 
1. Med tanke på hårda besparingskrav avslå motionen gällande punkt nr tre 
och punkt nr fyra som berör tekniska förvaltningen. 
 
2. Övriga punkter föreslås annan berörd nämnd ta beslut om. 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
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Motion om att måla offentliga föremål i svenska 
flaggans färger 
  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:  

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

- Övriga punkter föreslås annan berörd nämnd ta beslut om.  

 

 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna (SD) har inkommit med motion om önskemål att måla 
svenska flaggan på offentliga föremål. Följande fyra punkter tar man upp att besluta 
kring: 

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

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

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

- Att offentliga föremål i kommunen målas med svenska flaggans färger i 
enlighet med förslaget. 

Hässleholms 
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Punkt tre och punkt fyra är de punkter som berör tekniska förvaltningen. 

Punkt tre: då identisk motion inkommit även från miljöpartiet (MP) föreslås 
parkbänkar som förslag på föremål att måla, detta för att kunna räkna på inkommit 
förslag och jämföra. Olika slags bänkar lämpar sig olika för SD´s förslag kontra 
MP´s, därav olika antal. 

En del parkbänkar består av fler ribbor och lämpar sig bättre för att måla i 
regnbågens färger varpå en del enbart har två eller tre ribbor och därmed bättre 
lämpar sig för att måla gul och blå. 

Punkt fyra: Inga specifika föremål som man önskar måla svenska flaggan på har 
angetts i motionen och för att kunna göra en ekonomisk bedömning har tekniska 
förvaltningen valt ut att räkna på, och se konsekvenserna av, att måla på 
parkbänkar.  

 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna (SD)har inkommit med motion om önskemål att måla svenska 
flaggan på offentliga föremål. Följande fyra punkter tar man upp att besluta kring. 

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

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

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

- Att offentliga föremål i kommunen målas med svenska flaggans färger i 
enlighet med förslaget. 

Punkt tre: då identisk motion inkommit även från miljöpartiet föreslås parkbänkar 
som förslag på föremål att måla, detta för att kunna räkna på inkommit förslag och 
jämföra. Olika slags bänkar lämpar sig olika för SD´s förslag kontra MP´s, därav 
olika antal.  

En del parkbänkar består av fler ribbor och lämpar sig bättre för att måla i 
regnbågens färger varpå en del enbart har två eller tre ribbor och därmed bättre 
lämpar sig för att måla gul och blå. 

Punkt fyra: Inga specifika föremål som man önskar måla svenska flaggan på har 
angetts i motionen och för att kunna göra en ekonomisk bedömning har tekniska 
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förvaltningen valt ut att räkna på, och se konsekvenserna av, att måla på 
parkbänkar.  

Hässleholms kommun har ca 50 bänkar inne i Hässleholm, som ev skulle vara 
möjligt att måla om på detta vis, som SD vill.  Antal fasta är ca 350 i hela 
kommunen. Uppskattningsvis kostar ommålning till svenska flaggans färger cirka  
2 500 kr per bänk. Det krävs ett underhåll av målning vart sjunde år med cirka 1300 
kr per bänk.  

Räknar man enbart på bänkar inne i Hässleholm skulle kostnaden bli 125 000 
kronor och ett tillägg på 60 000 kronor vart sjunde år för drift och underhåll.  

Räknar man på samtliga bänkar i hela kommunen kommer kostnaden istället att 
hamna på 875 000 kronor och ett tillägg på 455 000 kronor vart sjunde år för drift 
och underhåll. 

Rent generellt är det mycket svårt att måla om bänkar på plats då man måste stänga 
av med stängsel för att inte folk ska få färg på sig innan den torkat. De fasta 
bänkarna har vi bytt bräder på när de blir för dåliga och haft tryckimpregnerat mtrl. 
Ska man göra liknande istället för att måla om på plats kan man nog räkna dubbel 
underhållskostnad. 

Val av färger behöver kommuniceras med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ur 
gestaltningssynpunkt. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Påverkas ej 

Barnperspektivet  

Påverkas ej 

Miljökonsekvenser  

Påverkas ej 

Facklig samverkan 

Påverkas ej 

Ekonomiska konsekvenser 

Påverkan på redan hårt ansträngd budget 
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Bilagor 

Motion (SD) 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Veronica Haagen 

Trafikingenjör 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 68 

Svar på motion - Svenska flaggans färger 
Dnr: KFF 2021/123 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningen svar och sänder det till 
Kommunlednings förvaltningen. 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 

Yrkande 

Mikael Björklund (FV), Gunnel Gustavsson (KD), Ann-Kristin Johnson (C), 
Connie Asterman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Johan Peltonen (SD),Jan Ringdahl (SD) och Jonny Dolkov (SD) lämnar följande 
ändringsyrkande: Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att yrka 
bifall till motionen i sin helhet. 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns två förslag. 

Liggande förslag samt Johan Peltonens (SD),Jan Ringdahls (SD) och Jonny 
Dolkovs (SD) ändringsyrkande. 

Ordförande ställer båda förslagen under proposition och finner liggande förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

26 (32) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

1H- ~- 111 1h·l1 
- • , . , as-s11e o, ,ms 

kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Följande voteringsproposition godkänns:" Den som vill rösta på liggande förslag 
röstar ja. Den som vill rösta på Sverigedemokraternas ändringsyrkande röstar nej". 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Winnie Aronsson (L), Connie Asterman (S), Gunnel Gustavsson 
(Iill), Sven-Inge Persson (S), Marie Svensson (S), Ann-KristinJohnsson (C), Mikael 
Björklund (FV) 

Följande röstar nej: Johan Peltonen (SD), Sverre Albinsson (SD), Jan Ringdahl (SD) 
Jonny Dolkov (SD). 

Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat enligt liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson (SD), Patrik Jönsson (SD) och Ulf Berggren (SD) har lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige där de skriver. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,jämställdhet och alla människors 
lika värde är grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som skyddas i 
grundlagar och andra lagar i Sverige, till exempel sko/lagen. 
Kommunerna och hela den riffentliga sektorn regleras av en del lagar som skyddar människors lika 
värde. Att leva upp till värderingen kräver ett ständigt arbete. Vmje dag, på alla kommunala 
arbetsplatser, ska jobbet gijras med respekt fo'r alla människors lika värde. Alla verksamheter ska 
se till att alla människors värde respekteras och skyddas. 
Det är viktigt att kommunen aktivt visar den värdegrund som gäller i vårt land och som vi alla 
ska värna om. Många länder som exempelvis USA, Kosovo och Finland med flera använder sin 
flagga som en -!Jlmbo! fo'r den stolthet, respekt och ö'dlJ!jukhet man känner info'r sitt land och sitt 
lands historia och värderingar. 

På grund av den extrema politik som forst i Sverige under många år så är våra grundläggande 
värderingar som jämställdhet och fria demokratiska värderingar under hot. Man ser att homefobin 
och antisemitismen ökar i vårt land. När det gäller hatbrott och mäns våld mot kvinnor så är 
detta brott som just nu är i stort fokus. Sverige är ett fantastiskt land med grundläggande 
värderingar som våra fo'ifäder och fo'räldrar kämpat for att skapa fo'r kommande generationer. Vi 
menar att vi svenska medborgare måste uppmärksamma och lzy!!a vårt svenska 
kulturarv och våra svenska värderingar. Detta kan vi göra genom att på väl valda tingest 
upprätta den svenska flaggans färger. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässlehollms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står fijr, påminna om de viktiga demokratiska 
värderingarna och hijja invånarnas och besökarnas medvetenhet om deras grundläggande 
mänskliga rättigheter. 

Utifrån ovanstående yrkar de fogande: 

-Att tryanlända ieformeras om lagar som skyddar alla människors lika värde och som gäller jo"r 
kommunens verksamheter. 

-Att informationen innehåller konkreta exempel om hur kommunens jo"roaltningar jobbar med att 
skydda människors lika värde. 

-Att berö"rd nämnd tar fram ett fors/ag om offentliga fo·remål som kan målas med svenska flaggans 
färger i enlighet med motionens intentioner. 

-Att offentliga jo"remål i kommunen målas med svenska flaggans färger i enlighet med jo"rslaget. 

Förvaltningen har tittat på motionen och lämnar följande yttrande. 
Hässleholm har, till skillnad från många andra städer, ingen policy eller antagna 
riktlinjer för kulörval m.m. av ortens offentliga möblering eller dylikt. Det finns en 
färg som kallas "Hässleholmsgrön" i vilken t ex vissa lyktstolpar är färgade men 
inget som reglerar andra föremål. Det innebär att hänsyn inte behöver tas till en 
sådan policy. Däremot är idag stadens bänkar etc målade eller behandlade i en 
diskret kulör för att på ett bra sätt fungera i såväl stad som parkmiljö. 
Att frångå en tydligt diskret hållning i val av kulör anser förvaltningen bör ske med 
försiktighet och eftertanke. Om man väljer att bifalla motionen så föreslår vi att 
följande riktlinjer ska beaktas. 

1. Bör inte ske i gaturum med sammanhållen och medvetet arkitektoniskt 
uttryck. 

2. Bör ske med respekt för omgivande bebyggelse och kulturmiljö. 
3. Bör inte ske i anslutning till offentliga konstverk. 
4. Beslut bör tas huruvida ändring av kulörval ska vara permanent eller 

tillfällig. 

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

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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!Hässlelhol!ms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-16, § 36, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
godkänner förvaltningens yttrande över motionen samt sänder det till 
Kommunlednings förvaltningen. 

Sänt till: 

Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

Jtf 
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   Kommunstyrelsen 
 

Protokoll 9 (33) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 183   
 

Översyn av styrdokument och handlingsplan Hässleholms 
kommuns integrationsstrategi 
Dnr: KLF 2021/652 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av förslaget till ny version av 
styrdokumentet ”Integrationsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, sysselsättning 
och social sammanhållning”. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet och lämnar följande 
skriftliga motivering undertecknad Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD): 

”Sverigedemokraterna tycker att denna strategi är väldigt viktig för en ökad lyckad 
integration av nyanlända till vår kommun. Även om det absolut största ansvaret 
skall ligga på individen i fråga så är det bra att kommunen har en strategi och plan 
för att se till att alla gör sitt yttersta för att bli en positiv del av vårt samhälle.  

Dock menar vi att vi som kommun ej ska främja den ena utsatta gruppen framför 
någon annan. Detta leder enbart till ytterligare motsättningar och orättvisa i 
samhället. Därför yrkade vi i detta dokument på att man ej främjar nyanländas rätt 
till arbete framför någon annans, samt att man ej skapar så kallade ”låtsasjobb” 
enbart till denna grupp. 

På grund av ovanstående yrkade Sverigedemokraterna på arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde 2021-09-27 att följande punkt på sidan 7(8) stryks helt: 

 Som arbetsgivare ska kommunen verka för att främja nyanländas inträde på 
arbetsmarknaden, till exempel genom att arbeta med breddad rekrytering 
och att erbjuda arbetsmarknadspolitiska anställningar när det är möjligt 

Då detta enbart är en redovisning för kommunstyrelsen så kunde vi inte yrka på 
samma ändring här men då vi tycker att det är en så pass allvarlig orättvis 
särbehandling så vi väljer att reservera oss mot beslutet.” 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning.  



   Kommunstyrelsen 
 

Protokoll 10 (33) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till liggande förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 24 maj 2021, § 141, i ärendet 
KLF 2019/489 gällande en motion om ”integrationsplikt”, bland annat att ge 
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att vidta en översyn av styrdokumenten 
”Integrationsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, sysselsättning och social 
sammanhållning”, och ”Handlingsplan till Hässleholms kommuns integrations-
strategi” samt senast den 27 oktober 2021 till kommunstyrelsen redovisa om 
ändringar i dokumenten bör ske och i så fall på vilket sätt. 

Arbetsmarknadsnämnden fattade vid sammanträde den 21 september 2021, § 77, 
följande beslut. 
 
1. Den reviderade integrationsstrategin godkänns enligt de föreslagna ändringarna. 

2. Arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att kartlägga nuläget och genomfö-
randet av de beskrivna handlingsvägarna inom delmålen i integrationsstrategin samt 
senast i december till nämnden redovisa för beslut en reviderad handlingsplan. 

3. Den reviderade strategin översänds till kommunstyrelsen för redovisning. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att redovisningen av föreliggande förslag till 
ny version av styrdokumentet ”Integrationsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, 
sysselsättning och social sammanhållning” godkännes. 

 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Arbetsmarknadsnämnden 
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Integrationsstrategi 
Strategi för bostad, utbildning, sysselsättning och 

social sammanhållning 
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Inledning 
I Hässleholms kommun möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun 
präglad av nyfikenhet och utveckling. Här bor, arbetar och studerar människor med olika bak-
grund, erfarenheter och kompetens.  

 
Under de senaste åren har Hässleholms kommun blivit hem för många nya kommuninvånare 
som är födda utomlands. En del har integrerats i samhället och bidrar till välfärden, medan 
andra fortfarande lever i utanförskap, i avsaknad av sysselsättning och med risk för långvarigt 
bidragsberoende. Det är därför viktigt att Hässleholms kommuns förvaltningar och bolag fort-
satt aktivt verkar för att motverka detta utanförskap. 

 
Integrationsstrategin är ett viktigt verktyg i detta arbete och ett led i arbetet för att Hässleholms 
kommun ska vara en plats där alla kommuninvånare kan förverkliga och utveckla sitt vardagsliv 
och vara delaktiga i att bidra till en kommun präglad av förändring med ambition att utvecklas. 
 
Syfte 
Enligt Riktlinjer för Hässleholms kommuns styrdokument är en strategi ”en övergripande be-
skrivning av vägen till kommunens vision och mål”.  

För att mottagandet och integrationsarbetet ska fungera över tid så behövs ett långsiktigt och 
kommunövergripande perspektiv i arbetet. Integrationsstrategin är framtagen i syfte att beskriva 
de långsiktiga målen för Hässleholms kommuns integrationsarbete och den strategiska inrikt-
ningen för att nå målsättningarna. Mål och delmål ska utgöra underlag för nämndernas, förvalt-
ningarnas verksamhetsplaner och bolagens styrdokument och följas upp årligen. 

Ansvar, genomförande och uppföljning 
Strategin ska kompletteras med en handlingsplan som pekar ut aktiviteter och ansvarsfördelning 
inom kommunen. För att nå målen ska alla verksamheter arbeta aktivt med integration i den 
omfattning kommunen har mandat för. De aktiviteter som ska bidra till att uppnå målen i strate-
gin ska preciseras i handlingsplanen och utgöra underlag för nämndernas verksamhetsplaner. En 
uppföljning av aktiviteter beskrivna i handlingsplanen ska ske årligen inom ramen för kommu-
nens ordinarie uppföljning av nämndernas verksamhetsplaner.   
 

Vad är integration? 
 
Politikområdet integration är omdebatterat och komplext. Det är en samhällsfråga som 
väcker engagemang och som handlar om allt från människor på flykt undan krig och 
förtryck till vardagslivet i ett bostadsområde i en svensk kommun. Själva begreppet in-
tegration används också i flera olika betydelser för att beskriva allt från småskaliga pro-
jekt till större politiska idéer. En vanlig definition är att integration är den sociala pro-
cess som gör det möjligt att bilda en sammanhållen helhet utifrån skilda gruppers in-
tressen, erfarenheter och särart, utan att de behöver ge upp sin identitet för att uppnå 
likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor. Integration är alltså en process och 

► Hässleholm nästa. 
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något som pågår hela tiden. Integrationsprocessen sker både på individuell nivå och på 
samhällsnivå. Integration enligt denna definition är något som berör hela befolkningen, 
men arbetet måste ibland riktas mot en viss grupp människor för att stödja och möjlig-
göra integration. Motsatsen till integration är segregation. I samhällsdebatten pratas ofta 
om utanförskap. 

Vad innebär då detta i praktiken på kommunal nivå? Den kommunala verksamheten 
utgår från mandat och ansvar som Sveriges kommuner har och som bland annat är be-
slutat i lagstiftning. Kommunens mandat och ansvar är en utgångspunkt för strategin. 
Den andra utgångspunkten är  att det för att främja integration i Hässleholms kommun 
behövs förutsättningar för nyanlända att snabbt etablera sig och möjligheter till delak-
tighet och gemenskap. 
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Begrepp som används i strategin 

Asylsökande: En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som 
ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. 

Ensamkommande barn och unga: Barn eller ungdomar som kommit till Sverige utan vård-
nadshavare. Avser både asylsökande och de som fått uppehållstillstånd. 

Kommuninvånare: En person bosatt i Hässleholms kommun 

Nyanländ: En person som har fått uppehållstillstånd och bosatt sig i en kommun kallas nyan-
länd under de två första åren. Nyanlända vuxna omfattas i de flesta fall av etableringsinsatser 
som staten, genom Arbetsförmedlingen, har övergripande ansvar för. Etableringsinsatser är ak-
tiviteter under sammanlagt 24 månader (inom en tidsram på max 36 månader) som bland annat 
ska innehålla SFI, samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter. 

Nyanlända elever: Elev i grundskolan, både asylsökande och de med uppehållstillstånd, som 
har varit i Sverige i mindre än fyra år.1 

SFI: Svenska för invandrare. Grundläggande svenskundervisning för vuxna. Kommunen är an-
svarig för att erbjuda svenskundervisning för nyanlända. 

  

 
1 Enligt skollagstiftingen 2010:800 kapitel 7, §  
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Mål 
Utmaningar 
Under det senaste decenniet har Hässleholms kommun blivit hem för många nya medborgare. 
2020 uppmättes andelen invånare som härstammar från länder utanför EU/EFTA till 11,1 %. 
Detta är individer som kommer från länder vars kultur och samhällssystem på flera sätt skiljer 
sig från det svenska samhället. Det medför stora utmaningar för kommunen och dess invånare. 
Ett viktigt uppdrag för kommunen är därför att aktivt och medvetet verka för trygga levnadsför-
hållanden och för att överbrygga kulturkrockar genom information och dialog. För att kunna 
samordna detta arbete inom och mellan olika verksamheter på ett sådant sätt att det skapar för-
utsättningar för integration, självständighet och delaktighet i samhället för de nya medborgarna 
och för en positiv samexistens, där alla invånares olika erfarenheter och kompetens bidrar till 
välfärden, behövs det långsiktiga och kommunövergripande mål för integrationsarbetet.  

Som migrant i Sverige ställs du inför flera utmaningar. Oavsett ålder, utbildningsbakgrund eller 
individuella förutsättningar förväntas du lära dig svenska på relativt kort tid. Samtidigt vet vi att 
det är en oerhörd utmaning, tar lång tid men är avgörande för att kunna studera, få ett jobb och 
etablera sig i samhället.  

Det stora flertalet av dem som kommit till Sverige har flytt från krig och svåra omständigheter, 
vilket fått till följd att många lider av psykisk ohälsa. Detta riskerar att påverka individens möjlig-
heter att studera eller arbeta på ett negativt sätt. Utanförskap och segregering är synliga effekter 
av detta. Andelen individer i Hässleholms kommun som lämnat etableringsuppdraget och gått 
vidare till jobb eller studier har också minskat, från 35 procent 2018 till 25 procent 2020, vilket 
är en trend som återspeglar sig i hela Sverige. Däremot ligger Hässleholms kommun lägre än öv-
riga Sverige när det gäller andelen personer som klarar minst två SFI-kurser inom två år. I Häss-
leholm har andelen sjunkit från 45 procent 2017 till 32 procent 2019. 

Forskning visar att tillgången till sociala nätverk har stor betydelse för en känsla av samman-
hang, vilket i sin tur visat sig ha positiv inverkan på delaktighet och engagemang. Hässleholms 
kommun har ett rikt föreningsliv och föreningslivet är en viktig arena för åtkomsten till sociala 
nätverk. Samtidigt är föreningslivet, som vi i Sverige ser som en oskattbar tillgång, något som 
för våra nya medborgare är nytt och obekant. Att realisera den tillgången för målgruppen, inom 
ramen för integrationsarbetet, medför stora utmaningar för kommunen i termer av förståelse, 
tillgänglighet och gemensamma begreppsramar. Föreningslivet bygger också på frivillighet, tid 
och förmåga vilket innebär en stor utmaning för målgruppen som också är underrepresenterad i 
dessa sammanhang.  

För att skapa förutsättningar till delaktighet och gemenskap och förutsättningar för nyanlända 
att etablera sig har Hässleholms kommun satt upp fyra långsiktiga mål för integrationsarbetet. 
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Långsiktigt mål 1: Tillgång tillbostäder 
Tillgång till en egen bostad påverkar trygghet och livskvalitet och är en viktig del i att kunna eta-
blera sig i samhället. 

Delmål: 
• Nyanlända har tillgång till ett fullvärdigt2 boende i kommunen. 
• Nyanlända har förutsättningar att söka bostad i kommunen. 

Strategier för att nå målen: 
• Kommunen ska inkludera analyser av nyanländas bostadsbehov och bostadssituation i 

arbetet med bostadsförsörjning och koppla detta till målen för bostadsbyggande och ut-
veckling av det befintliga beståndet3.  

• Kommunen ska verka för att det kommunala bostadsbolaget har tydliga kriterier för ut-
hyrning och information om hur kösystemet fungerar. 

 
Långsiktigt mål 2: Kvalitativ utbildning 
Utbildning och språkkunskaper är viktiga för både inträdet på arbetsmarknaden, tillträde till 
fortsatta studier och socialt deltagande och inflytande i samhället. 

Delmål: 
• Kommunen ska säkerställa att invånarna ges möjlighet att utveckla språkkunskaper som 

möjliggör sysselsättning, i form av arbete och studier. 
• Kommunen ska verka för tillgång till vuxenutbildning som leder till arbete eller behörig-

het till fortsatta studier. 
• Kommunen ska säkerställa att samtliga nyanlända elever inom grundskoleområdet blir 

klara med sin grundskoleutbildning och behöriga att läsa vidare på gymnasienivå. 

Strategier för att nå målen: 
• Kommunen ska erbjuda nyanlända vuxna och andra invandrare svenska för invandrare 

(SFI) så snart som möjligt efter att de lämnat in ansökan om att studera SFI och när det 
finns organisatoriska förutsättningar. Språkstödjare bör finnas tillgängliga på de största 
språken bland eleverna på SFI. 

• Kommunen ska främja att svenskundervisningen utformas utifrån individens förutsätt-
ningar och behov. 

 
2 Enligt Boverkets standard för en privatbostad. 
3 Samstämmigt med Riktlinjer för bostadsförsörjning. 
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• Kommunen ska erbjuda nyanlända möjlighet att förvärva yrkeskunskaper parallellt med 
SFI-utbildningen för att snabbare komma ut i arbetslivet. När utbildningarna planeras 
ska kommunens behov av arbetskraft vägas in. 

• Kommunen ska ge nyanlända elever en bra introduktion till skolan där kartläggning av 
elevens tidigare skolbakgrund och hälsa ingår, samt information till eleven och dess för-
äldrar om det svenska skolsystemet och samhället. 

• Kommunen ska göra studie- och yrkesvägledning tillgänglig för alla kommuninvånare. 
Studie- och yrkesvägledning är en viktig faktor för att hjälpa nyanlända att navigera i ut-
bildnings- och yrkesmöjligheter. 

• Kommunen ska främja bibliotekens roll i folkbildning och utbildning av nyanlända. I 
Bibliotekslagen står angivet att alla har lika rätt till information och litteratur oavsett för-
utsättningar hos mottagaren. 

 
Långsiktigt mål 3: Ta tillvara kompetens och skapa förutsättningar för ökat 
deltagande i arbetslivet 
Arbete är väsentligt för människors möjlighet till ett tillfredsställande vardagsliv. Att vara själv-
försörjande är en av nycklarna till ett samhälle där invånare deltar på lika villkor. På arbetsplat-
sen möts människor med olika bakgrund och arbetar mot gemensamma mål. I kommunen, lik-
som i hela landet, är sysselsättningsgraden lägre bland utrikes födda än inrikes födda. För att en 
person ska kunna vara självförsörjande eller samhällsnyttig, krävs också att hälsan är tillräckligt 
god. 

Delmål: 
• Kommunen ska i sin roll som arbetsgivare, samhällsutvecklare och samverkanspart 

verka för att så många nyanlända som möjligt ska bli självförsörjande och få möjlighet 
att bidra med erfarenhet och kompetens i olika sektorer. 

  

► Hässleholm nästa. 



7 (8) 

  
 

Strategier för att nå målen: 

• Kommunen ska ta tillvara nyanländas utbildning och erfarenheter från hemlan-
det samt motivation och drivkrafter för att främja ett snabbt inträde på arbets-
marknaden. 

• Kommunen ska öka samarbetet med lokala arbetsgivare för att underlätta nyan-
ländas förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden och möta arbetskrafts-
brist hos arbetsgivarna. 

• Som arbetsgivare ska kommunen främja nyanländas inträde på arbetsmark-
naden, till exempel genom att arbeta med breddad rekrytering och att erbjuda 
arbetsmarknadspolitiska anställningar. 

 
Långsiktigt mål 4: Stärkt deltagande och inflytande och ökad social samman-
hållning 
Med socialt deltagande menas möjligheten att påverka sin sociala utveckling, medan inflytande 
handlar om påverkan på samhällets utveckling. Mötesplatser ger kommuninvånare möjlighet att 
träffas och skapa en känsla av delaktighet och social sammanhållning. Att nyanlända förstår och 
accepterar det nya samhälle som de har kommit till är viktigt för att alla kommunivånare ska 
kunna samexistera. Att överbrygga kulturkrockar genom information och dialog är ett steg i den 
riktningen. 

Delmål: 
• Kommunen skapar förutsättningar för ökade möjlighet för socialt deltagande och infly-

tande för alla kommuninvånare och ökade möjligheter till samspel mellan kommuninvå-
nare med olika bakgrund. 

Strategier för att nå målen: 
• Kommunen ska säkerställa att nyanlända och andra invandrare har möjlighet att orien-

tera sig i hur det svenska samhället fungerar. 
• Kommunen ska aktivt verka för ökad dialog och medvetenhet i värdegrundsfrågor för 

nyanlända och ensamkommande unga. 
• Kommunen ska utveckla befintliga mötesplatser och verksamheter där kommuninvånare 

med olika bakgrund kan mötas på lika villkor. 
• Kommunen ska verka för ökade möjligheter till ett innehållsrikt vardagsliv utanför skola 

och arbete för alla kommuninvånare. Även civila samhällets organisationer och före-
ningar spelar en stor roll i att skapa ett sammanhang för möten mellan individer och 
grupper med olika bakgrund. 

• Kommunen ska i arbetet med bostadsförsörjning och samhällsutveckling motverka seg-
regation. 
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Hur vi arbetar 
Ett gott mottagande 
Kommunens arbete ska präglas av en öppenhet gentemot alla kommuninvånare, oavsett bak-
grund. Alla kommuninvånare ska bemötas utifrån att de har samma rättigheter och skyldigheter. 
Hässleholms kommun ska vara en plats där alla känner sig välkomna att bo och leva och varje 
kommuninvånares potential att bidra till samhället ska tas tillvara till fullo. 

Hässleholms kommun ska därför arbeta för ett gott mottagande för alla nya kommuninvånare 
och mottagandet ska präglas av respekt för den enskilde individens rättigheter, möjligheter och 
potential, oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionshinder och sexuell läggning, i enlighet 
med Hässleholms kommuns värdegrund. 

Respekt och uppmuntran 
Respekt och uppmuntran av eget ansvarstagande bör genomsyra myndigheters bemötande av 
nyanlända som håller på att etablera sig i kommunen. Motivation är en avgörande drivkraft för 
hur en nyanländ person ska ta sig an uppgiften att etablera sig i ett nytt samhälle, lära sig ett nytt 
språk och bli självförsörjande. 

Likabehandling 
Alla kommuninvånare ska ha samma möjligheter till utbildning, arbete och bostad. Ingen kom-
muninvånare får bli diskriminerad. Likabehandling innebär dock inte att alla ska göra samma sak 
eller att en lösning passar för alla. Individens förutsättningar och behov är vägledande. Hässle-
holms kommun följer gällande lagstiftning. 

Samverkan 
Dagligen sker integrationsarbete i den kommunala verksamheten. Det ska finnas en samordning 
av integrationsarbetetet som bidrar till effektivitet. Kommunen ska samverka med andra aktörer, 
såsom myndigheter, civila samhällets organisationer och näringslivet, när detta bidrar till att 
uppnå målen i strategin. 
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Motion  
”Svenska flaggans färger på allmänna platser” 

Till kommunfullmäktige i Hässleholm 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, jämställdhet och alla människors lika värde är 
grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som skyddas i grundlagar och andra lagar i 
Sverige, till exempel skollagen. 

Kommunerna och hela den offentliga sektorn regleras av en del lagar som skyddar människors lika värde. Att leva 
upp till värderingen kräver ett ständigt arbete. Varje dag, på alla kommunala arbetsplatser, ska jobbet göras med 
respekt för alla människors lika värde. Alla verksamheter ska se till att alla människors värde respekteras och 
skyddas.  

Det är viktigt att kommunen aktivt visar den värdegrund som gäller i vårt land och som vi alla ska värna om. Många 
länder som exempelvis USA, Kosovo och Finland med flera använder sin flagga som en symbol för den stolthet, 
respekt och ödmjukhet man känner inför sitt land och sitt lands historia och värderingar.  

På grund av den extrema politik som först i Sverige under många år så är våra grundläggande värderingar som 
jämställdhet och fria demokratiska värderingar under hot. Man ser att homofobin och antisemitismen ökar i vårt 
land. När det gäller hatbrott och mäns våld mot kvinnor så är detta brott som just nu är i stort fokus.  

Sverige är ett fantastiskt land med grundläggande värderingar som våra förfäder och föräldrar kämpat för att skapa 
för kommande generationer. Vi menar att vi svenska medborgare måste uppmärksamma och hylla vårt svenska 
kulturarv och våra svenska värderingar. Detta kan vi göra genom att på väl valda tingest upprätta den svenska 
flaggans färger. 

Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står för, påminna om de viktiga demokratiska värderingarna och höja 
invånarnas och besökarnas medvetenhet om deras grundläggande mänskliga rättigheter. 

Sverigedemokraterna yrkar på grund av ovanstående 

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

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

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

-Att offentliga föremål i kommunen målas med svenska flaggans färger i enlighet med förslaget.  

 

 

__________________                              ____________________                        _____________________                         
Hanna Nilsson (SD)                       Patrik Jönsson (SD)                   Ulf Berggren (SD) 



Kommunstyrelsen 

§ 240 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses 
besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som vid 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

sammanträde den 27 oktober 2021, § 125, fattar följande beslut. 

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

I åberopade förslag till yttrande anförs i huvudsak följande. 

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

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

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 147, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion om cykelkarta för Hässleholms kommun 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad. 

 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram en cykelkarta och sprida information 
om kartan till invånare och besökare.  
 
Som grund för sitt yrkande anför motionären följande. Utsläppen av växthusgaser 
gör att klimatet förändras och att jordens medeltemperatur stiger. Inrikes transpor-
ter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sveriges 
mål är att senast år 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter vara minst 
70 procent lägre jämfört med år 2010. För att nå målet måste antalet bilresor 
minska. Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik måste öka. För att lyckas 
med det måste gång- och cykelinfrastrukturen ständigt förbättras och allmänheten 
måste informeras och inspireras. Kommunerna har ett viktigt ansvar i frågan och de 
flesta kommuner jobbar aktivt med att öka och förbättra förutsättningarna för 
cykelresor. En cykelkarta är en vanlig förekommande åtgärd som de flesta kommu-
ner i landet tar fram. En cykelkarta möjliggör för invånare och besökare att ta del av 
befintlig cykelinfrastruktur och använda sig av den. Väl utformad information vad 
gäller innehåll och format kan bidra till beteendeförändringar. Information måste 
utformas på ett tilltalande sätt och bör nå mottagaren vid rätt tillfälle. Gällande 
resevanor är det vanligt att man ändrar sina vanor när man flyttar, byter jobb eller 
livssituation. Om kommunen når dessa personer med relevant information vid 
dessa tillfällen, till exempel information till nyinflyttade, då ökar chanser till att 
lyckas med att öka cyklandet. Den senaste cykelkartan som jag känner till är daterad 
2009. Jag hoppas att kommunen har byggt många nya cykelvägar sedan dess i syftet 

Hässleholms 
kommun 
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att förbättra förutsättningar för invånarna och besökare att transportera sig på ett 
sätt som främjar hälsan och miljön. Oavsett utvecklingen av cykelinfrastrukturen, så 
finns det inte en cykelkarta tillgänglig i dagsläget, inte i pappersformat och inte 
heller på nätet. 
 
Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som vid 
sammanträde den 27 oktober 2021, § 125, fattar följande beslut. 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden överlämnar miljö- och stadsbyggnadsförvalt-
ningens förslag på yttrande över Remiss - Motion om cykelkarta för Hässleholms 
kommun som miljö- och stadsbyggnadsnämndens svar till kommunledningsförvalt-
ningen. Med detta beslut anses remissen vara besvarad. 
 
I åberopade förslag till yttrande anförs i huvudsak följande.  
 
Hässleholms aktuella cykelkarta, framtagen 2009 och reviderad 2017, med utpekade 
gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar finns på kommunens hemsida för 
nedladdning och utskrift. Det finns även en digital cykelkarta via Kart - och GIS-
portalen på kommunens hemsida som är tillgänglig för allmänheten. Med tanke på 
att det är fyra år sedan kartan uppdaterades kan ett första steg vara att uppdatera 
aktuell databas med nya gång- och cykelvägar. På sikt, när det nya GIS-systemet är 
implementerat, kan det vara värdefullt att utveckla en digital interaktiv cykelkarta 
med utpekade leder samt målpunkter i kommunen. Arbetstiden beräknas till 2–3 
veckor och projektet kan tidigast påbörjas hösten 2022. 
 
Bedömning 
 
Av utredningen framgår att det redan finns en cykelkarta på kommunens hemsida, 
ehuru inte helt uppdaterad, men detta ska tydligen avhjälpas inom en inte alltför 
lång framtid. Kommunledningskontoret föreslår att motionen därmed ska anses 
besvarad. 

 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 
 

Sändlista: 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-001169 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 125 

Remiss - Motion om cykelkarta för Hässleholms 
kommun 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden överlämnar miljö- och stadsbyggnads
förvaltningens förslag på yttrande över Remiss - Motion om cykelkarta för 
Hässleholms kommun som miljö- och stadsbyggnadsnämndens svar till kommun
ledningsförvaltningen. 

Med detta beslut anses remissen vara besvarad. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Paul Thurn (SD), Lars Klees (SD), Cecilia Tönning (SD) och 
MikkelJönsson Vaerge (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Yttrande 

Hässleholms aktuella cykelkarta, framtagen 2009 och reviderad 2017, med utpe
kade gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar finns på kommunens hemsida 
för nedladdning och utskrift. Det finns även en digital cykelkarta via Kart - och 
GIS-portalen på kommunens hemsida som är tillgänglig för allmänheten. 

Med tanke på att det är fyra år sedan kartan uppdaterades kan ett första steg vara 
att uppdatera aktuell databas med nya gång- och cykelvägar. På sikt, när det nya 
GIS-systemet är implementerat, kan det vara värdefullt att utveckla en digital in
teraktiv cykelkarta med utpekade leder samt målpunkter i kommunen. Arbetstiden 
beräknas till 2-3 veckor och projektet kan tidigast påbörjas hösten 2022. 

Yrkanden 

Hans-Göran Hansson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Joste,tog /JJ.A.--. 
111.(_l~c;;r 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-001169 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 125 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 115, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att överlämna miljö- och 
stadsbyggnadsförvalt:ningens förslag på yttrande över Remiss - Motion om 
cykelkarta för Hässleholms kommun som miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
svar till kommun-ledningsförvalt:ningen. 

Med detta beslut anses remissen vara besvarad. 

Yttrande 
Hässleholms aktuella cykelkarta, framtagen 2009 och reviderad 2017, med utpe
kade gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar finns på kommunens hemsida 
för nedladdning och utskrift. Det finns även en digital cykelkarta via Kart - och 
GIS-portalen på kommunens hemsida som är tillgänglig för allmänheten. 

Med tanke på att det är fyra år sedan kartan uppdaterades kan ett första steg vara 
att uppdatera aktuell databas med nya gång- och cykelvägar. På sikt, när det nya 
GIS-systemet är implementerat, kan det vara värdefullt att utveckla en digital in
teraktiv cykelkarta med utpekade leder samt målpunkter i kommunen. Arbetstiden 
beräknas till 2-3 veckor och projektet kan tidigast påbörjas hösten 2022. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Remiss - Motion om cykelkarta för Hässleholms kommun 

Förslag till beslut  
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbyggnads-
nämnden att överlämna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande 
över Remiss - Motion om cykelkarta för Hässleholms kommun som miljö- och stads-
byggnadsnämndens svar till kommunledningsförvaltningen.  
  
Med detta beslut anses remissen vara besvarad. 

Sammanfattning  
Hässleholms aktuella cykelkarta, framtagen 2009 och reviderad 2017, med utpekade 
gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar finns på kommunens hemsida för nedladd-
ning och utskrift. Det finns även en digital cykelkarta via Kart - och GIS-portalen på 
kommunens hemsida som är tillgänglig för allmänheten.  

Med tanke på att det är fyra år sedan kartan uppdaterades kan ett första steg vara att 
uppdatera aktuell databas med nya gång- och cykelvägar. På sikt, när det nya GIS-sys-
temet är implementerat, kan det vara värdefullt att utveckla en digital interaktiv cykel-
karta med utpekade leder samt målpunkter i kommunen. Arbetstiden beräknas till 2–3 
veckor och projektet kan tidigast påbörjas hösten 2022.  

 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

 
André Olbers 
 
 
Beslutet skickas till: 
Magnus Gjerstad 
 
Bilagor:  
Remiss – Motion om cykelkarta för Hässleholms kommun
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MOTION 
  

 Hässleholm, augusti 2021 
 

 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I HÄSSLEHOLMS KOMMUN Sidan 1 av 1 

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

CYKELKARTA FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN 
 

Utsläppen av växthusgaser gör att klimatet förändras och att jordens medeltemperatur 

stiger. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av 

växthusgaser. Sveriges mål är att senast år 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes 

transporter vara minst 70 procent lägre jämfört med år 2010. För att nå målet måste antalet 

bilresor minska. Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik måste öka. För att lyckas 

med det måste gång- och cykelinfrastrukturen ständigt förbättras och allmänheten måste 

informeras och inspireras. Kommunerna har ett viktigt ansvar i frågan och de flesta 

kommuner jobbar aktivt med att öka och förbättra förutsättningarna för cykelresor.  

En cykelkarta är en vanlig förekommande åtgärd som de flesta kommuner i landet tar fram. 

En cykelkarta möjliggör för invånare och besökare att ta del av befintlig cykelinfrastruktur 

och använda sig av den. Väl utformad information vad gäller innehåll och format kan bidra 

till beteendeförändringar. Information måste utformas på ett tilltalande sätt och bör nå 

mottagaren vid rätt tillfälle. Gällande resevannor är det vanligt att man ändrar sina vannor 

när man flyttar, byter jobb eller livssituation. Om kommunen når dessa personer med 

relevant information vid dessa tillfällen, till exempel information till nyinflyttade, då ökar 

chanser till att lyckas med att öka cyklandet.  

Den senaste cykelkartan som jag känner till är daterad 2009. Jag hoppas att kommunen har 

byggt många nya cykelvägar sedan dess i syftet att förbättra förutsättningar för invånarna 

och besökare att transportera sig på ett sätt som främjar hälsan och miljön. Oavsett 

utvecklingen av cykelinfrastrukturen, så finns det inte en cykelkarta tillgänglig i dagsläget, 

inte i pappersformat och inte heller på nätet.  

Mot denna bakgrund yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram en 

cykelkarta och sprida information om kartan till invånare och besökare.  

Dolores Öhman (Miljöpartiet de gröna i Hässleholms kommun) 

miljöpartiet de gröna Q 



Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 241 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Motion om industrimark Hässleholm Nord 
Dnr: KLF 2021/582 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses 
besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat 
följande. Tekniska förvaltningen har sedan tidigare under år 2021 startat ett arbete 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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H'"ssle olms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

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

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

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 148, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Motion om industrimark Hässleholm Nord 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad. 

 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar  
att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram en utredning för området 
Hässleholm Nord i syfte att attrahera investeringar som gynnar en hållbar utveckling 
och att  utredningen bland annat ska innehålla ekonomiska kalkyler och olika förslag 
på finansiering av områdets utveckling.  
 
Som grund för sitt yrkande anför motionären följande. Det pratas mycket om att 
det saknas industrimark i Hässleholm. I miljöpartiets budgetförslag ingick en 
satsning på 80 Mkr för att färdigställa industrimark på området känt som Hässle-
holm Nord, i enlighet med översiktsplanen. Detta var en unik satsning för 
näringslivsutvecklingen i kommunen. Miljöpartiet har en vision om en klimatom-
ställning. Att förverkliga vår vision kräver djärva politiska beslut, omfattande 
investeringar i fossilfri industri samt föreningar och individer som konsumerar 
hållbart. Ett lyckat exempel finns i Skellefteå, där företaget Northvolt etableras nu 
och kommer att producera batterier för den europeiska marknaden. Det skapar 
tusentals jobb och hela 70 bolag anmält att de vill bygga bostäder i kommunen. 
Hållbar produktion av batterier är en viktig pusselbit för klimatomställningen. I 
Sverige finns det goda förutsättningar för en nyindustrialisering som använder grön 
teknik och uppfyller höga miljökrav. Näringslivet har en viktig roll i klimatomställ-
ningen och många företag i vår kommun vet att hållbarhet är en förutsättning för 
lyckade affärer. Därför kräver miljöpartiet att kommunen fokuserar på hållbarhet i 
sina kontakter med näringslivet. 
 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden som i beslut den 28 oktober 2021, § 
101, föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ett 
sådant efterfrågat arbete redan pågår. 
 
Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat 
följande. Tekniska förvaltningen har sedan tidigare under år 2021 startat ett arbete 
med att kvalitetssäkra delar av tidigare utfört planeringsarbete och arbetar för 
närvarande med en förnyad sammanställning av den typ av frågor som efterfrågas i 
motionen. Detta inkluderar en ny uppskattning av kostnaden för genomförande av 
hela området och en tidplan för detsamma. Det betonas att projektet har varit 
vilande under en lång tid och att alla uppskattningar som kan göras under rådande 
förhållanden har en betydande osäkerhetsfaktor. När ovan nämnda arbete är klart 
avser tekniska förvaltningen att därefter initiera ett ärende om att kommunen ska 
beställa ett arbete från Trafikverket avseende framtagande av en ny vägplan för en 
trafikplats för angöring till Hässleholm Nord från väg 21 samt genomförande av 
den samma. Eftersom det innebär en betydande investering måste ett sådant ärende 
beslutas i kommunfullmäktige. Det kan troligtvis som tidigast ske i början av år 
2022. Eftersom det redan pågår ett arbete som är snarlikt det som motionen 
efterfrågar anser tekniska förvaltningen att motionen ska avslås och föreslår att 
detta blir tekniska nämndes beslut. 
 
Bedömning 
 
Mot bakgrund av vad som framgår av tekniska nämndens yttrande i ärendet, nämli-
gen att en sådan utredning som motionären synes efterfråga tydligen redan pågår 
föreligger inte något behov av en ytterligare sådan utredning. Kommunlednings-
förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad. 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 
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Tekniska nämnden 

 

  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 21 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 101   
 

Motion - Industrimark Hässleholm Nord 
Dnr: TF 2021/446 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning 
till att ett sådant efterfrågat arbete redan pågår. 

 

Yrkande 
Benny Petersson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.  

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag och Benny Petersson (S) förslag mot varandra 
och finner liggande förslag till beslut bifallet.  
 

Beskrivning av ärendet  
 

Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att ta fram 
en utredning för området Hässleholm Nord i syfte att attrahera investeringar som 
gynnar en hållbar utveckling. Utredningen föreslås innehålla ekonomiska kalkyler 
och olika förslag på finansiering av områdets utveckling. 
Tekniska förvaltningen har sedan tidigare under år 2021 startat ett arbete med att 
kvalitetssäkra delar av tidigare utfört planeringsarbete och arbetar för närvarande 
med en förnyad sammanställning av den typ av frågor som efterfrågas i motionen. 
Detta inkluderar en ny uppskattning av kostnaden för genomförande av hela 
området och en tidplan för det samma. Det betonas att projektet har varit vilande 
under en lång tid och att alla uppskattningar som kan göras under rådande 
förhållanden har en betydande osäkerhetsfaktor. 
När ovan nämnda arbete är klart avser tekniska förvaltningen att därefter initiera ett 
ärende om att kommunen ska beställa ett arbete från Trafikverket avseende 
framtagande av en ny vägplan för en trafikplats för angöring till Hässleholm Nord 
från väg 21 samt genomförande av den samma. Eftersom det innebär en betydande 
investering måste ett sådant ärende beslutas i kommunfullmäktige. Det kan 
troligtvis som tidigast ske i början av år 2022. 
Eftersom det redan pågår ett arbete som är snarlikt det som motionen efterfrågar 
anser tekniska förvaltningen att motionen ska avslås och föreslår att detta blir 
tekniska nämndes beslut. 
 
 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 22 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-12, § 162, följande:   
 
Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till att ett sådant efterfrågat arbete redan pågår. 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2021-09-17 TF 2021/446 

      

  
Handläggare 
Jonatan Jeppsson Norberg    
Tekniska förvaltningen 
 
jonatan.jeppsson.norberg@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Motion - Industrimark Hässleholm Nord 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning 
till att ett sådant efterfrågat arbete redan pågår. 

Sammanfattning  

Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att ta fram 
en utredning för området Hässleholm Nord i syfte att attrahera investeringar som 
gynnar en hållbar utveckling. Utredningen föreslås innehålla ekonomiska kalkyler 
och olika förslag på finansiering av områdets utveckling. 

Tekniska förvaltningen har sedan tidigare under år 2021 startat ett arbete med att 
kvalitetssäkra delar av tidigare utfört planeringsarbete och arbetar för närvarande 
med en förnyad sammanställning av den typ av frågor som efterfrågas i motionen. 
Detta inkluderar en ny uppskattning av kostnaden för genomförande av hela 
området och en tidplan för det samma. Det betonas att projektet har varit vilande 
under en lång tid och att alla uppskattningar som kan göras under rådande 
förhållanden har en betydande osäkerhetsfaktor. 

När ovan nämnda arbete är klart avser tekniska förvaltningen att därefter initiera ett 
ärende om att kommunen ska beställa ett arbete från Trafikverket avseende 
framtagande av en ny vägplan för en trafikplats för angöring till Hässleholm Nord 
från väg 21 samt genomförande av den samma. Eftersom det innebär en betydande 
investering måste ett sådant ärende beslutas i kommunfullmäktige. Det kan 
troligtvis som tidigast ske i början av år 2022. 

Eftersom det redan pågår ett arbete som är snarlikt det som motionen efterfrågar 
anser tekniska förvaltningen att motionen ska avslås och föreslår att detta blir 
tekniska nämndes beslut. 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Beskrivning av ärendet 

Arbetet med verksamhetsområdet Hässleholm Nord har stått stilla sedan budgeten 
drogs tillbaka 2018. Tekniska förvaltningen har dock under våren 2021 i dialog med 
tekniska nämndens arbetsutskott återupptagit ett förberedande arbete i väntan på att 
en eventuell ny budget tilldelas projektet. 

Enligt tidigare dialog med Trafikverket tar det mellan 6 och 8 år för en ny trafikplats 
att färdigställas från det att beställning av vägplanen kommer in. Trafikplatsen är 
nödvändig för att området ska gå att nyttja. Därav finns det ingen anledning att i 
förtid färdigställa området. Genomförandet bör istället ske i en samlad tidplan som 
samstämmer med trafikplatsen. Det kan även innebär samordningseffekter mellan 
de olika delarna. 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt. 

Barnperspektivet  

Ej aktuellt. 

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Nuvarande arbete bedrivs inom befintlig budget.  

Bilagor 

Motion Industrimark på Hässleholm Nord (MP) 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

 

Tekniska förvaltningen 

Jonatan Jeppsson Norberg 



 

MOTION 
  

 Hässleholm, augusti 2021 

 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I HÄSSLEHOLMS KOMMUN Sidan 1 av 1 

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

INDUSTRIMARK HÄSSLEHOLM NORD 
 

Det pratas mycket om att det saknas industrimark i Hässleholm.  

I miljöpartiets budgetförslag ingick en satsning på 80 Mkr för att färdigställa industrimark på 

området känt som Hässleholm Nord, i enlighet med översiktsplanen. Detta var en unik 

satsning för näringslivsutvecklingen i kommunen.  

Miljöpartiet har en vision om en klimatomställning. Att förverkliga vår vision kräver djärva 

politiska beslut, omfattande investeringar i fossilfri industri samt föreningar och individer 

som konsumerar hållbart.  

Ett lyckat exempel finns i Skellefteå, där företaget Northvolt etableras nu och kommer att 

producera batterier för den europeiska marknaden. Det skapar tusentals jobb och hela 70 

bolag anmält att de vill bygga bostäder i kommunen. Hållbar produktion av batterier är en 

viktig pusselbit för klimatomställningen.   

I Sverige finns det goda förutsättningar för en nyindustrialisering som använder grön teknik 

och uppfyller höga miljökrav. Näringslivet har en viktig roll i klimatomställningen och många 

företag i vår kommun vet att hållbarhet är en förutsättning för lyckade affärer. Därför kräver 

miljöpartiet att kommunen fokuserar på hållbarhet i sina kontakter med näringslivet. 

Mot denna bakgrund yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram en 

utredning för området Hässleholms Nord i syfte att attrahera investeringar som gynnar en 

hållbar utveckling. Utredningen ska bland annat innehålla ekonomiska kalkyler och olika 

förslag på finansiering av områdets utveckling.  

Dolores Öhman (Miljöpartiet de gröna i Hässleholms kommun) 

miljöpartiet de gröna Q 


	00. Föredragningslista
	00. Föredragningslista

	01. Frågor och interpellationer 
	01. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om statligt bidrag för att installera laddstolpar

	Ärende 02. Valärenden
	02. KLF tjänsteskrivelse 2022-01-28

	Ärende 03. Anmälningsärenden
	03. KLF tjänsteskrivelse 2022-01-19

	Ärende 04. Inlämnade motioner
	04. Motion om att göra Hässleholm till en äldrevänlig kommun!

	Ärende 05. Motion ”Säg upp avtalet kring Sverigeförhandlingen”
	05. KF protokoll 2021-11-29
	05. KS protokoll 2021-09-01
	05. KLF tjänsteskrivelse 2021-06-24
	05. Ramavtal om finansiering
	05. Motionen

	Ärende 06. Motion om ”Vätgasstrategi”
	06. KF protokoll 2021-11-29
	06. KS protokoll 2021-09-01
	06. KLF tjänsteskrivelse 2021-07-01
	06. MSN protokoll 2021-06-23
	06. MSF tjänsteskrivelse 2021-06-01
	06. Motionen

	Ärende 07. Motion om tätortsnära naturreservat
	07. KF protokoll 2021-11-29
	07. KS protokoll 2021-09-01
	07. KLF tjänsteskrivelse 2021-06-17
	07. Naturvårdsplan för Hässleholms kommun - remissversion
	07. Motionen

	Ärende 08. Motion om att inrätta lokalt fastighetsansvar
	08. KF protokoll 2021-12-13
	08. KS protokoll 2021-11-24
	08. KLF tjänsteskrivelse 2021-10-05
	08. TN protokoll 2021-09-30
	08. TF tjänsteskrivelse 2021-08-31
	08. Motionen

	Ärende 09. Motion om kostnadsfria halkskydd/broddar
	09. KF protokoll 2021-12-13
	09. KS protokoll 2021-11-24
	09. KLF tjänsteskrivelse 2021-09-30
	09. ON protokoll 2021-09-07
	09. OF tjänsteskrivelse 2021-06-15
	09. Motionen

	Ärende 10. Motion om regnbågens färger på allmänna platser
	10. KS protokoll 2021-12-15
	10. KLF tjänsteskrivelse 2021-11-08
	10. TN protokoll 2021-10-28
	10. TF tjänsteskrivelse 2021-09-16
	10. KFN protokoll 2021-09-30
	10. Motionen

	Ärende 11. Motion om ”Svenska flaggans färger på allmänna platser”
	11. KS protokoll 2021-12-15
	11. KLF tjänsteskrivelse 2021-11-05
	11. TN protokoll 2021-10-28
	11. TF tjänsteskrivelse 2021-09-16
	11. KFN protokoll 2021-09-30
	11. KS protokoll 2021-10-27
	11. Integrationsstrategin
	11. Motionen

	Ärende 12. Motion om cykelkarta för Hässleholms kommun
	12. KS protokoll 2021-12-15
	12. KLF tjänsteskrivelse 2021-11-10
	12. MSN protokoll 2021-10-27
	12. MSF tjänsteskrivelse 2021-10-06
	12. Motionen

	Ärende 13. Motion om industrimark Hässleholm Nord
	KF protokoll 2021-12-13
	13. KS protokoll 2021-12-15
	13. KLF tjänsteskrivelse 2021-11-10
	13. TN protokoll 2021-10-28
	13. TF tjänsteskrivelse 2021-09-17
	13. Motionen

	Valärenden - uppdaterad.pdf
	Valärenden




