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Kallelse till kommunfullmäktige  

Måndagen den 26 september 2022, kl. 18:00 
Röda salongen, Hässleholm Kulturhus 
 

I tur att justera: Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Ersättare:  Magnus Åkeborn och Jerry Andersson  
Tid och plats för justering: Kl. 13:00 måndagen den 3 oktober, sammanträdesrum 2, stadshuset.  
 

Föredragningslista    

 Ärenden   

1. Frågor och interpellationer 

Inga handlingar 

   

2. Valärenden 

Inga handlingar 

   

3. Anmälningsärenden 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-09-14 

   

4. Inlämnade motioner 

 • Motion om källsortering i kommunens verksamheter 
 • Motion om cykelgarage vid Hässleholm C 
 • Motion – Satsa på cykeln i Hässleholms kommun! 
 • Motion om en effektiv fastighetsförvaltning 
 • Motion om energi- och klimatplan för Hässleholms kommun 
 • Motion om energisäkerhet och näringslivsetableringar  
 • Motion om fossilbränslefri fordonsflotta 
 • Motion om giftfria förskolor 
 • Motion om klimatanpassning 
 • Motion om klimataspekter i samhällsplanering 
 • Motion om en koldioxidbudget för Hässleholms kommun 
 • Motion om laddinfrastruktur för elfordon 
 • Motion: Inventera och bevara naturvärden i Hässleholms stad  
   och tätorterna  
 • Motion om tydligare information om att turista i husbil i  
   Hässleholm 
 • Motion om att skapa en tömningsplats för husbilar  
 • Motion om att uppgradera tillgänglighetsfrågorna! 
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5. Upplåtande av tomträtt på fastigheten Tottarp 1:37 och 
upplåtande av nyttjanderätt på fastigheten Tottarp 1:30  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-06-15  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-04-22 
 • TN protokoll 2022-03-24 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-02-09 
 • Tomträttsavtal 
 • Nyttjanderättsavtal 
 • Detaljplan 
 • Beslut från Länsstyrelsen 
 

  

6. Trafikplats till Hässleholm Nord  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-06-15  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-04-28 
 • TN protokoll 2022-03-24 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-02-24  
 

  

7. Motion om att göra en långsiktig plan för Hässleholms små- och 
byskolor  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-08-31 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-29 
 • TN protokoll 2022-06-23 
 • BUN protokoll 2022-06-16 
 • BUF yttrande 2022-04-27 
 • Motionen 

  

8. Uppföljning/utvärdering av bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-06-15  
 • PU protokoll 2022-05-20 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-11 
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9. Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-06-15  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-10 
 • MSN protokoll 2022-04-27 
 • MSF tjänsteskrivelse 2022-04-07 
 • Taxa tobaksfria nikotinprodukter 2022 
 

  

10. Borgensavgifter 2023  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-08-31 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-07-27 
 

  

11. Säkerhet i form av borgen för verksamheten vid Hässleholms 
Kretsloppscenter - ansökan om komplettering  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-08-31 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-08-12 
 • HMAB tjänsteskrivelse 2022-08-11 
 

  

12. Granskningsrapport om process av inköp av skyddsutrustning  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-08-31 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-13 
 • ON protokoll 2022-05-03 
 • OF tjänsteskrivelse 2022-04-22 
 • Revisorerna granskning 2022-03-03 
 • Granskningsrapport  
 

  

13. Ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne 
Nordost  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-08-31 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-30 
 • Nu gällande förbundsordning 
 • Ny förbundsordning  
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14. Motion om att ta bort de ekologiska produkterna i kommunen  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-08-31 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-23 
 • BUN protokoll 2022- 
 • TN protokoll 2022- 
 • TF tjänsteskrivelse 2022- 
 • ON protokoll 2022-05-31 
 • OF tjänsteskrivelse 2022-04-13 
 • Motionen  
 

  

15. Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i kommunen  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-08-31 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-09 
 • TN protokoll 2022-03-24 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-02-23 
 • Hundrastgård Hässleholm stad.pdf 
 • KS protokoll 2022-02-02  
 • TN protokoll 2021-11-25  
 • Motionen 
 

  

16. Motion om inventering av tomma hus  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-08-31 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-20 
 • MSN protokoll 2022-04-27 
 • 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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Datum Diarienummer 

2022-09-14 
 

 

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

KLF 2022/297-2 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 2022-06-22, § 64, att anta förslaget till 
ändring av detaljplan 1183K-A26 (Smedjebacken 27), Hässleholm, har fått laga 
kraft den 20 juli 2022. 
 
KLF 2022/360 
Förvaltningarnas månadsuppföljning och helårsprognos per den 30 april 2022. 
Kommunen prognostiserar ett negativt resultat för 2022 på -68,5 miljoner kronor. 
Jämfört med budget visar prognosen ett underskott på -82,2 miljoner kronor. 
Årets investeringsverksamhet beräknas uppgå till 704,8 miljoner kronor vilket är 
138,5 miljoner kronor lägre än budget och en genomförandegrad på cirka 84 
procent. 
 
KLF 2022/361-1 
De kommunala bolagens delårsrapporter och helårsprognoser per den 30 april 
2022. De kommunala bolagen prognostiserar ett negativt resultat för 2022 på 33,3 
miljoner kronor, vilket totalt sett innebär en avvikelse på +2,5 miljoner kronor. 
Det negativa resultatet beror framför allt på en nedskrivning av anläggnings-
tillgångarna med 58 miljoner kronor inom Hässleholms Fibernät AB. 
 
KLF 2022/460-1 
Omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade per 2022-04-01. 
Förvaltningen har analyserat underlaget och konstaterar att flera beslut verkställts 
under första kvartalet 2022 och att de flesta beslut är på gång att verkställas, följas 
upp eller har avslutats. 

Hässleholms 
kommun 
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KLF 2022/518-1 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att revidera taxor, avgifter och 
uthyrningsbestämmelser med förvaltningens förslag om oförändrad taxa gällande 
simskola/omgång. 

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

 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Louise Davidsson 
Kommunsekreterare 
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Motion om källsortering i kommunens verksamheter

Hässleholms kommun har ett mycket gott rykte för sin hantering av hushållsavfall. 

Hämtning av utsorterat hushållsavfall har längre funnits i kommunen. Även insamling av 

matavfall och behandling, först till kompost och sedan till biogas, har funnits i många år. 

Det är många nyttigheter som matavfallsbehandlingen levererar i form av näring till 

jorden och förnyelsebar biogas. Fastighetsnära hämtning av 18 olika avfallssorter ingår i 

ett renhållningsabonnemang för hushållen. För flerfamiljshus och verksamheter är taxan 

miljöstyrande, alltså ju bättre du sorterar desto billigare blir det. Kommunens 

sopsamlarmonster, en del av den pedagogiska verksamheten, sprider sig till andra 

kommuner och får uppmärksamhet i riksmedia. 

Trots det finns det fortfarande många kommunala verksamheter som saknar ordentligt 

och komplett källsortering av avfall. Medan Stadshuset och Havremagasinet har 

någorlunda fungerande källsortering, är Kulturhuset det ultimata exemplet på ett ställe 

där sorteringen lyser med sin frånvaro. Kulturhuset, som dessutom huserar 

stadsbiblioteket, är en viktig mötesplats och ett skyltfönster för kommunen, både för 

invånarna och besökare. Det borde vara en självklarhet med källsortering i dessa miljöer. 

Vid evenemang (som exempelvis Europa Forum) och interna möten saknas källsortering. 

Jag har bland annat uppmärksammat KSAU om behovet att minska beställning av 

engångsprodukter och att det saknas möjlighet till källsortering vid de politiska 

sammanträden där måltider serveras. Om någon ska källsortera i Hässleholm så är det vi, 

politikerna, som själva har beslutat om renhållningsordningen som gäller för 

kommunens alla invånare. 

Hur bra källsortering fungerar på äldreboende, gruppboende, skolor och 

fritidsanläggningar återstår att se. Källsortering är ett ständigt arbete som behöver 

infrastruktur i form av passande behållare och skyltar samt upprepande 

informationsinsatser.   

För att leva som vi lär måste alla verksamheter i kommunen ordna möjlighet till full 

källsortering för anställda och besökare. Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö är en 

miljöpartiet de gröna 
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viktig resurs som kan hjälpa till. Det finns dessutom potential till omfattande 

ekonomiska besparingar i form av minskad kostnad för avfallshantering. Det är 

oansvarigt mot miljön och mot ekonomin att strunta i källsortering.  

För att säkerställa att Hässleholms kommun uppfyller kraven i kommunens 

Renhållningsordning yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:  

- att kartlägga källsorteringen i kommunens alla verksamheter och ta fram en 

åtgärdsplan för att säkerställa källsortering på alla kommunala byggnader och 

verksamheter. 

- att planen inbegriper en kostnadskalkyl för åtgärderna inklusive kostnadsbesparingar 

(t.ex. för billigare renhållningskostnader, mm).    

- att genomföra åtgärdsplanen för en fullbordad källsortering i enlighet med 

kommunens renhållningsordning.  

 

Dolores Öhman (MP)  

22 augusti 2022 
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Motion om cykelgarage vid Hässleholm C 

Enligt Sveriges klimatmål för transporter ska utsläppen från inrikes transporter minska med 

minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. En åtgärd för att nå målet är att utöka 

andelen resor med cykel och med kollektivtrafik, något som har många fördelar. Utöver 

klimatnyttan leder detta till minskad trängsel i staden och bättre luftkvalitet, mer rörelse och 

bättre folkhälsa samt attraktivare livsmiljöer. 

I Skåne påbörjas ungefär 17 % av kollektivtrafikresorna med cykel. Satsningar på 

cykelinfrastruktur i anslutning till kollektivtrafiken leder därför till dubbla nyttor. När 

cykelkopplingarna till kollektivtrafiken utvecklas upplever fler skåningar att det är bekvämt, 

smidigt och tryggt att byta från bilen till kollektivtrafiken.

År 2013 gjordes 16 % av alla resor i Skåne med cykel. Enligt cykelstrategi för Skåne kommer

andelen cykelresor öka till 19 % år 2030. Det innebär en ökning med 58 % från 435 000 

cykelresor per dag till 690 000 år 2030. Med målet att öka antalet cykelresor med över 250 

000 resor per dag till år 2030, behöver antalet cykelparkeringar vid bytespunkter öka kraftigt.

Skåne vill bli Sveriges bästa cykelregion, men in Hässleholm går saker i fel riktning. Andelen 

resor med cykel i Hässleholm gick ner från 11,6 % år 2007 till 8,4 % år 2018 

(resevaneundersökning). En stor anledning till detta är den totala avsaknaden av cykelpolitik 

och cykelsatsningar i kommunen. De skånska kommuner som arbetar aktivt med cykling i sin 

planering har generellt en högre andel cykelresor än de övriga kommunerna, oavsett 

bostadsstruktur. 

En annan sak som inte fungerar i Hässleholm är arbetet med att få stadsbidrag för olika 

kommunala satsningar. Inte minst inom klimatområde finns det gott om statliga satsningar för 

kommunala åtgärder. Ett exempel är klimatinvesteringsstödet Klimatklivet. Till och med den 

8 juni 2022 har Klimatklivet beviljat 4 549 ansökningar och tilldelat 10,2 miljardär kronor. 

Hässleholms kommun har inte sökt eller fått en enda krona. 

miljöpartiet de gröna 
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Det finns kommuner som har fått bidrag för att bygga ett cykelgarage i anslutning till 

tågstationen. Ett gått exempel är Katrineholm som byggde ett cykelgarage som underlättar för 

pendlare att lämna bilen hemma och istället ta cykeln till jobbet. Enligt kommunens egna 

beräkningar ger cykelgaraget upp till 17,4 ton lägre utsläpp av koldioxid per år, framför allt 

tack vare färre bilresor. Solcellsanläggningen på taket producerar 6 800 kilowattimmar el per 

år. Det täcker cykelgaragets behov och kommunen kan även sälja ett visst överskott. Andra 

kommuner med bra cykelparkeringar vid bytespunkterna är Lund och Malmö.  

 
Mot denna bakgrund yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar: 

- att bygga ett cykelgarage i anslutning till Hässleholms centralstation. 

- att utreda och eventuellt ansöka om stadsbidrag för delfinansieringen av cykelgaraget. 

- att säkerställa nödvändiga resurser för projektering och byggnation av cykelgaraget.  

 
Dolores Öhman (MP)  

22 augusti 2022 



Motion – Satsa på cykeln i Hässleholms kommun!

Enligt Sveriges klimatmål för transporter ska utsläppen från inrikes transporter minska med 

minst 70 % senast år 2030 jämfört med år 2010. En åtgärd för att nå målet är att utöka andelen 

resor med cykel, något som har många fördelar. Utöver klimatnyttan leder cykelresor till 

minskad trängsel i staden och bättre luftkvalitet, mer rörelse och bättre folkhälsa, attraktivare 

livsmiljöer och ökat kollektivtrafikresande då många cykelresor görs till och från tåget. Det 

även innebär ett starkare näringsliv, bland annat ökad cykelturismen och handel i staden och 

tätorterna. 

År 2013 gjordes 16 % av alla resor i Skåne med cykel. Enligt cykelstrategi för Skåne ska 

andelen cykelresor öka till 19 % år 2030. Det innebär en ökning med 58 % från 435 000 

cykelresor per dag till 690 000 år 2030. Skåne vill bli Sveriges bästa cykelregion, men in 

Hässleholm går saker i fel riktning. 

Andelen resor med cykel i Hässleholm gick ner från 11,6 % år 2007 till 8,4 % år 2018 

(resevaneundersökning). En stor anledning till detta är den totala avsaknaden av cykelpolitik 

och cykelsatsningar i kommunen. De skånska kommuner som arbetar aktivt med cykling i sin 

planering har generellt en högre andel cykelresor än de övriga kommunerna, oavsett 

bostadsstruktur. Hässleholms kommun med sin andel på 8,4 % kan jämföras med 

genomsnittet bland övriga tätorter i Skåne med stadsbuss, där andelen cykelresor är på 15 % 

(Se Transportstrategi 2050, sida 24).

Trots att cykeln är det näst vanligaste färdmedlet i Skåne så satsas det ytterst litet i

Hässleholm på cykelinfrastrukturen. Det är också ett jämlikhetsproblem. Med skillnad för 

bilen, har många fler alltid tillgång till en cykel, även barn och unga, oavsett inkomst. 

Andelen resor med cykel i olika socioekonomiska grupper är mycket mer jämt fördelat än 

resor med bil eller med kollektivtrafik. Det betyder att cykelresor är ett jämkade sätt att 

transportera sig och som är tillgänglig till det största andelen av befolkningen. Därför måste 

Hässleholms kommun utöka sin satsning på cykel och prioritera cykeln över bilen vid 

intressekonflikter. Bilnormen är historisk stark och behöver brytas i stadsplaneringen, till 

fördel för folkhälsan, trafiksäkerhet, bättre luftkvalitet, minskad klimatpåverkan och i 

slutändan bättre samhällsekonomi. 

miljöpartiet de gröna 



Som sagt ovan så har de skånska kommuner som arbetar aktivt med cykling i sin planering 

generellt en högre andel cykelresor än de övriga kommunerna. En förutsättning för att 

utveckla Skåne som cykelregion är att alla Skånes kommuner på sikt har en cykelstrategi 
eller ett motsvarande dokument som tydliggör en vision för cykelutvecklingsarbetet. 
”För att förbättra förutsättningarna för att fler ska vilja, kunna och våga cykla behövs en mer 

medveten, långsiktig planering för cykel. Det gäller att se på cykeln som ett trafikslag likställt 

andra, och inse att den fysiska omgivningen påverkar människors inställning till att cykla. 

Därför är det viktigt att lyfta cykeln i samhällsplaneringen”, enligt cykelstrategi för Skåne. 

För en rättvis satsning på folkhälsa, för bättre trafiksäkerhet och trivsel i livsmiljöer, för en 

kommun som aktivt jobbar med en klok klimatomställning av transportsystemet, yrkar jag att 

kommunfullmäktige beslutar: 

- Att ta fram och besluta om ett dokument, t.ex. en cykelstrategi, som leder till bättre 

förutsättningar för cyklingen i enlighet med motionens intentioner.  

- Att avsätta nödvändiga resurser för att garantera en kostnadseffektiv genomförande av 

cykelstrategin. 

 

Dolores Öhman (MP)  

22 augusti 2022 

 

 



Motion om en effektiv fastighetsförvaltning

År efter år budgeteras i Hässleholms kommun för omfattande fastighetsbesparingar men arbetet i
fastighetsförvaltningen hänger inte riktigt bra överens med uppsatta besparingsmål. Det är inte bara 
de ekonomiska mål som försummas, utom också miljö- och energimålen. 

Kommunens energiuppföljning visar tyvärr att energianvändningen i kommunala fastigheter 
(belysning, verksamhetsel och uppvärmning) ökade med 7 % förra året. Vi når därmed inte målet att 
minska energiförbrukningen med minst 3 %. Energiuppföljningen innehåller mest negativa resultat 
och belyser behovet av bättre styrning mot uppsatta energimål. 

Länsstyrelsen i Skåne har faktiskt tittat på kommunernas fastighetsförvaltning med fokus på 
energianvändningen. De kom fram till att det finns en oanad ekonomisk besparingspotential i 
kommunala lokaler och att det pågår ett otroligt energislöseri som innebär stora onödiga kostnader 
för skattebetalarna. 

Energislöseriet i kommunala lokaler och allmännyttiga bostäder kostar de skånska skattebetalarna en 
miljard kronor årligen – det eldas för kråkorna helt enkelt. Länsstyrelsens resultatkalkyler visar att 
det är mycket lönsamt att energieffektivisera kommunala fastigheter. Problemet är att man inte tar 
fram rätt typ av kalkyler som ekonomichefen kan relatera till. Dessutom är det bekymmersamt att 
man fokuserar på att byta ut viss typ av installationer, t.ex. fönster eller belysning i olika 
byggnader, istället för att renovera systematiskt, byggnad för byggnad. Alltså det är inte klokt att 
börja på de ”lågt hängande frukterna”, tvärtom hela rubbet måste tas samtidigt. 

En miljard kronor i årligt energislöseri innebär att de skånska kommunerna har ett 
investeringsutrymme på cirka 20 miljarder kronor. Tyvärr är det eftersatta underhållet så stort att 
personalen idag enbart hinner syssla med kostsamt akut underhåll. Dessutom saknar kommunerna 
kompetens inom fastighetsförädling samt kapacitet och mod att driva större projekt. 

Följande film på Youtube förklarar hur effektivt fastighetsförvaltning går till. Det ska tillsättas pengar 
för en förstudie och då ställa höga krav på kompetens och referenser för anlitade konsulter. 

I skuggan av Putins invasion av Ukraina får den pågående energidebatten nya dimensioner. De 
stigande energipriserna innebär att energieffektiviseringsarbetet måste snabbas på av skäl som 
miljöskydd men framför allt kostnadskontroll. Därför yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar att:

- utreda hur ett värdeskapande fastighetsförvaltning kan införas i Hässleholms kommun med 
syfte att omfattande minska energiförbrukning, utöka budget för planerat underhåll och
minska akut underhåll samt förbättra fastighetsbeståndets värde. 

22 augusti 2022
Dolores Öhman (MP)

miljöpartiet de gröna 
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Motion om energi- och klimatplan för Hässleholms kommun 

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska kommunen ha en energiplan som främjar 

hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Kommunens 

gamla plan gällde fram till och med år 2020. Kommunen saknar idag en gällande plan trots 

att energifrågan är högst aktuell och att klimatförändringen är världens största utmaning. 

På miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte den 25 mars 2020 erhöll miljö- och

stadsbyggnadsförvaltningen ett uppdrag att arbeta fram en ny energi- och klimatplan

för Hässleholms kommun. Arbetet har pågått under 2020 i samarbete med kommunens alla 

förvaltningar och bolag. Målen i planen är en kommun som använder energi på ett effektivt 

sätt och som är fri från fossila bränslen. Planen är i linje med det nationella klimatmålet om 

ett klimatneutralt Sverige senast 2045. En remisshandling skickades ut i januari 2021. Svar 

har erhållits från merparten av förvaltningarna och de politiska partierna och har i flertalet 

fall lett till justeringar av text och mål. Ett nytt förslag antogs av miljönämnden i oktober 

2021. Nästan ett år har gått sedan dess och kommunstyrelsen har inte ännu färdigställt 

ärendet till fullmäktige. 

I ljuset av Putins krig, de höga energipriserna, klimatnödläget, och kommunens ansträngda 

ekonomi borde kommunen, snarast möjligt, ta beslut om planen som innebär 

energibesparingar, ökad produktion och ökad självförsörjningsgrad av förnybar energi. 

För att uppfylla lagen om kommunal energiplanering och ta sitt ansvar för 

klimatomställningen yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar att:

- kommunstyrelsen skyndsamt färdigställer beredningen av en energi- och klimatplan 

för Hässleholms kommun. 

- anta energi- och klimatplan för Hässleholms kommun. 

Dolores Öhman (MP) 

22 augusti 2022
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Motion om energisäkerhet och näringslivsetableringar 

Elektrifiering är en av många lösningar för att lösa klimatkrisen. Därför elektrifieras transporter 

och industrier i stor omfattning. Energiföretagen räknar med en ökning i elanvändning med 120 

procent till 2045. Detta ställer krav på energiproduktion och kapacitet i kraftnätet. Den 4 augusti 

rapporterade Sveriges Radio om kommuner som går miste om nya företagsetableringar på grund 

av begränsningar i elnätet. Problem med kapacitet och effekt i elnätet är ett problem som drabbar 

hela Sverige men kommunerna har en möjlighet att agera för att förbättra de lokala 

förutsättningarna och motverka problemet. 

Bland annat finns det åtgärder i utkastet till den klimat- och energiplan som miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden godkände i oktober 2021 men som fortfarande inte behandlades av 

kommunstyrelsen. En så viktig fråga borde behandlas skyndsamt kan man tycka. Utöver detta har 

miljöpartiet påpekat många gånger avsaknaden av miljö- och hållbarhetsaspekter i den nyligen 

beslutade näringslivsprogrammet, något som avslöjar okunskap gällande hållbarhet i näringslivet. 

Bland annat lagen om hållbarhetsrapportering som gäller för många företag och som kräver 

redovisning av miljö och sociala aspekter, personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkande av korruption. Men utöver lagen, så förstår fler och fler företag idag att hantering av 

företagets hållbarhetsfrågor hjälper företaget att förstå sina styrkor och svagheter, risker och 

möjligheter samtidigt som varumärket blir starkare. Förtroendet från kunder, medarbetare, 

investerare, ägare och samhället i stort ökar och leder till en konkurrensfördel som säkrar 

lönsamheten. Om inte dessa hållbarhetsaspekter beaktas i näringslivsprogrammet så kunde 

åtminstone frågan om energitillgång, kapacitet och effekt i nätet tas upp och hanteras där. Men 

inte heller det.  

En annan motion som Miljöpartiet lämnat till kommunfullmäktige inom detta område handlade 

om att utreda hur området Hässleholm Nord kunde färdigställas för att attrahera investeringar som 

gynnar en hållbar utveckling och som bidrar till en klimatomställning. Klimatomställningen 

”kräver djärva politiska beslut, omfattande investeringar i fossilfri industri samt föreningar och 

individer som konsumerar hållbart” skrev vi i motionen. Det ledde till ett svar om att ”jo, jo, detta 

görs redan”. Med tanke på den urvattnade näringslivsprogrammet vad gäller hållbarhet undrar jag 

verkligen vad kommunen menade med sitt svar. 
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Jag har pratat med företag i Hässleholm som varnar för begränsningar i sin utveckling på grund av 

energifrågan. Andra vittnar om dåliga förutsättningar för att uppfylla interna hållbarhetskrav, t.ex. 

från ägare, på grund av dålig tillgång till förnyelsebar energi eller till ett tillräckligt starkt kraftnät.  

Hässleholms kommun sålde en gång i tiden sitt energiföretag. Det är nya tider nu. Kommunen har 

ett energiföretag, Hässleholm Miljö AB, som producerar fjärrvärme och en mindre mängd 

elektricitet, som i största mån används internt. Det kan finnas goda möjligheter att vidareutveckla 

affärsområdet energi, undersöka förutsättningar för utökad produktion av olika sorters 

förnyelsebar energi, både i egna anläggningar eller genom tekniska installationer hos kunder. Hur 

detta kunde bidra till bättre förutsättningar för företagsetableringar i kommunen bör också utredas. 

Som ägare kan kommunen utreda denna fråga. Eller ska ett helt nytt kommunalt energibolag 

etableras?  

Mot denna bakgrund yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar att: 

- Utreda legala, marknadsmässiga och miljömässiga aspekter för etablering av ett 

kommunalt energiföretag. 

- Utredningen ska även analysera Hässleholm Miljö ABs förutsättningar för att utöka 

affärsområdet ”energi” i syfte att öka produktion av förnyelsebar energi, t.ex. 

solenergi, vindkraft, vätgas, mm, både i egna anläggningar så som genom samverkan 

med andra företag och organisationer eller genom att sälja energitjänster, t.ex. 

installation av solcellsanläggningar, mm.   

- Utreda kommunens förutsättningar vad gäller kapacitet och effekt i elnätet för att 

husera nya eller utökade näringslivsetableringar, göra en prognos och diskutera 

eventuellt behov av åtgärder.  

 
Dolores Öhman (MP)  

22 augusti 2022 
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Motion om fossilbränslefri fordonsflotta 

Enligt Sveriges klimatmål ska utsläppen från inrikes transporter minska med minst 70 procent senast 

år 2030 jämfört med 2010. Många kommuner föregår med gott exempel genom att effektivisera 

transporterna och skaffa fossilfria fordon. Goda exempel är Trollhättan och Stockholm där 94 % av 

lätta lastbilar är fossilfria. I Skåne är Lund och Eslöv två goda exempel med 95 respektive 89 % 

fossilbränslefria drivmedelsförbrukning. Hässleholms kommun hade ett ambitiöst mål om helt 

fossilbränslefria transporter år 2020 men nådde inte målet. Kommunens andel av fossilbränslefria 

transporter är så lågt som 36 %.

År 2017 beslutades kommunstyrelse i Hässleholm om ”Riktlinjer för resor, trafik och fordon i 

Hässleholms kommunkoncern” (KS § 217, 2017-10-04). Enligt riktlinjerna ansvarar kommunstyrelsen 

för en effektiv implementering av riktlinjerna och ska årligen följa upp hur dessa följs och vid behov 

besluta om korrigerande åtgärder. Detta har aldrig hänt. Kommunstyrelsen har struntat i sitt ansvar. 

Enligt riktlinjerna ska fordon införskaffas enligt en prioriteringsordning baserad på drivmedel. Högsta 

prioritet är fordon som drivs med biogas, el eller laddhybrider. I andra hand kommer dieselfordon som 

är godkända för biodiesel och övriga fordon som till övervägande del drivs med förnybara drivmedel. 

På tredje plats finns miljöklassat bensinfordon (inklusive elhybridfordon) och miljöklassat 

dieselfordon. I undantagsfall får dieselfordon och bensinfordon införskaffas. Införskaffning av fordon 

som främst drivs med fossila drivmedel (prioritet 3 och undantag) ska motiveras i 

behovsbedömningen. I de fall fordonet kan drivas både med förnybart och fossilt bränsle ska det 

förnybara prioriteras. Trots riktlinjernas tydlighet är följsamhet dålig. Av 25 nya personbilar år 2020 

var endast en ren elbil, sex var elhybrider och övriga var bensin- eller dieselbilar. År 2019 köpte 

omsorgen en ren elbil och 40 dieselbilar.

Kommunstyrelsens och nämndernas/förvaltningarnas försummelse av ansvaret enligt riktlinjerna är 

allvarligt. Man struntar helt och hållet i miljön men också i kommunens ekonomi då fossilfria 

transporter är ekonomiskt fördelaktiga. När bilarnas totalkostnad räknas in, inklusive inköp, skatter, 

förmåner, bränsle och andrahandsvärde, leder omställningen till fossiloberoende fordon vanligtvis till 

en besparing. I projektet Elbilslandet Syd, ett EU-projekt för grön omställning av näringslivets 

transporter, genomfördes energideklarationer av fordon på 30 företag. De kom fram till att 

omställningen minskar koldioxidutsläpp med 88 % och innebär en ekonomisk besparing med 5-8 %.
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Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar att: 

- Avkräva kommunstyrelsen och nämnderna att respektera och följa upp de beslutade 

riktlinjerna för resor, trafik och fordon i Hässleholms kommunkoncern. 

- Intensifiera arbetet med att ställa om kommunkoncernens fordonsflotta till en fossilbränslefri 

flotta.

- Genomföra en fordonsöversyn kallad energideklaration med kostnadsanalys, 

(kostnad/besparingar) för en kostnadseffektiv omställning av kommunens fordonsflotta till 

100 % fossilbränslefri. 

- Utifrån energideklarationen ta fram en tidsplan för en så snabb som möjlig omställning av 

kommunens fordonsflotta och genomföra planen.

- Genomföra en utredning om eventuell misskötsel gällande kommunstyrelsen och nämndernas 

följsamhet av riktlinjer för resor, trafik och fordon i Hässleholms kommunkoncern. 

Dolores Öhman (MP) 

22 augusti 2022
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Motion om giftfria förskolor

Det är välkänt att miljögifter sprids från vardagsprodukter såsom leksaker, soffor, golv 

och kläder, till omgivande luft. Gifterna fastnar i damm och inandas. Småbarn rör sig 

dessutom nära golvet och suger ofta på leksaker och på sina händer. Barn har också tunn 

och ömtålig hud och andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt 

jämfört med vuxna. Därför får barn i sig högre halter av kemikalier i förhållande till sin 

kroppsvikt än vad en vuxen får i sig. Dessutom genomgår barnen känsliga och viktiga 

utvecklingsstadier i hjärnan, immunsystemet och hormonsystemet, vilka kan påverkas av 

kemikalierna. 

Därför jobbar många kommuner med att minimera barnens exponering för farliga 

kemikalier i förskolemiljön. Många kommuner tar fram och genomför handlingsplaner 

med olika åtgärder såsom att rensa bort plastleksaker och elektronik, fasa ut 

användningen av plast i kontakt med barnens mat, inte använda teflonstekpannor, tvätta 

textilier innan de används, köpa ekologisk mat, vara observant på kemikalier i färger och 

pennor, mm. När förskolor byggs, ska särskilt hänsyn tas till val av byggmaterial. 

Enligt Naturskyddsföreningen jobbar 75 procent av de kommunala förskolorna i Sverige 

med konceptet giftfri förskola. Även många privata förskolor är engagerade. Tyvärr 

saknar Hässleholms kommun ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att alla 

förskolor i vår kommun har en giftfri miljö för de allra minsta. 

För att främja barnens hälsa och utveckling yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar: 

- att utarbeta och besluta om en åtgärdsplan för en giftfri förskola. 

- att planen ska innehålla åtgärder för inventering, sanering, inköp/upphandlingskrav, 

ersättning av giftiga material med giftfritt material, och upprättande av 

kontrollfunktioner och revisioner för att följa upp arbetet och undvika nya miljögifter 

på förskolan.

- att säkerställa giftfria miljöer också på privata förskolor i kommunen. 

Dolores Öhman (MP) Arberesha Sabani (MP)

22 augusti 2022
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Motion om klimatanpassning 

29 myndigheter, 21 länsstyrelser samt SKR står bakom klimatanpassning.se. Där kan man läsa att 

”jordens klimat har redan blivit varmare, och den förändringen kommer att fortsätta. Hur stor 

uppvärmningen blir beror på utsläppen av växthusgaser världen över, och hur snabbt utsläppen 

kan minskas. Det är viktigt att arbeta både med utsläppsminskning och samtidigt med att anpassa 

samhället till ett förändrat klimat.” Klimatförändringen är tydlig redan idag.

Kommunerna har ett viktigt ansvar att jobba med klimatanpassning. I skolan och inom barn- och 

äldreomsorg måste verksamheterna klimatsäkras för att undvika att barn och äldre skadas.

Vattenförsörjning och energiförsörjning påverkas av klimatförändringarna och utan hänsyn till 

dessa förändringar kan den fysiska planeringen och även miljötillsynen bli felaktigt. Inom 

stadsplaneringen finns sedan 2018 lagstadgade krav på att kommunerna ska bedöma risken för 

skador på den byggda miljön kopplade till klimatförändringarna. Lagen kräver att kommunerna ta 

hänsyn till klimatrisker vid planering och ny bebyggelse.

Trots det saknar Hässleholms kommun en plan och ett strukturerat arbete för att förebygga skador 

och skydda sin natur och sina invånare från klimatrisker och skador. I december 2017 fastställde 

stadsbyggnadskontoret en förstudie och en klimatanpassningsstrategi. Arbetet togs inte upp till 

politiken, något som verkar vara ett vanligt förekommande systemfel i Hässleholms kommun, där 

miljö- och hållbarhetsfrågorna mycket sällan når det politiska beslutrummet. Så blev det även i 

detta fall.

Mer information om klimatanpassning i kommunerna finns bl.a. här:

● Så ska svenska kommuner lyckas med klimatanpassning (Rise)

● Klimatanpassning i fysisk planering (Vägledning från länsstyrelserna)

● Lathund för klimatanpassning (klimatanpassning.se)

För att skydda kommuninvånarna från kraftiga regnfall, värmeböljor och övriga konsekvenser av 

klimatförändringen yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar: 

- att utreda, ta fram och besluta om en plan för Hässleholms kommuns klimatanpassning.

- att planen ska omfatta alla relevanta ansvarsområden vad gäller klimatanpassning som inte 

hanteras i andra styrdokument eller styrs på annat sätt.

Dolores Öhman (MP) 

22 augusti 2022
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Motion om klimataspekter i samhällsplanering 

Klimatkrisen är en av vår tids absoluta största utmaningar. En mängd åtgärder krävs för att 
bryta trenden av ökade utsläpp av växthusgaser. Genom samhällsplanering kan kommunerna 
verka för en fysisk samhällsstruktur som kan minska energi- och transportbehovet och därmed 
minska klimatpåverkan. Detta är också ett lagkrav enligt plan- och bygglagen som kräver att 
all planläggning ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter. Trots det saknar Hässleholms 
kommun ett systematiskt sätt att göra detta på.

Länsstyrelserna tog fram en Checklista för begränsad klimatpåverkan genom 
samhällsplanering. Där kan man läsa att ”förbränning av fossila bränslen för el- och värme 
och för transporter svarar för en stor del av bidraget till klimatförändringen både i Sverige och 
i övriga världen” och att ”båda dessa frågor går att påverka genom den fysiska planeringen”. 

”Syftet med checklistan är att ge vägledning för att på ett systematiskt sätt lyfta in frågan om 
begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen.”

För att säkerställa att Hässleholms kommun lever upp till plan- och bygglagens krav om 
hänsynstagande till miljö- och klimataspekter i all planering yrkar jag att kommunfullmäktige 
beslutar: 

- att utreda hur klimataspekter, både klimatanpassning och minskad klimatpåverkan, 
kan systematiskt inkluderas i all planering.

- om ett systematiskt sätt för kommunen att inkludera klimataspekter i 
samhällsplanering i enlighet med utredningens slutsatser.

Dolores Öhman (MP) 
22 augusti 2022
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Motion om en koldioxidbudget för Hässleholms kommun 

I klimatkollen.se kan man läsa om hur det går med koldioxidutsläppen för kommunerna. 

Den visar också mängden koldioxid vi har kvar att släppa ut enligt Parisavtalet. Det går att 

jämföra hur mycket (eller lite) utsläppen i kommunerna minskar jämfört med andra. Det går 

också att se hur kommunernas planer påverkar framtida minskningar eller ökningar. 

För att vara i linje med Parisavtalet och koldioxidbudgeten som motsvarar 1,5 graders 

uppvärmning krävs en årlig nationell utsläppsminskning med 21 procent från 2022. Sedan 

1990 har Sveriges utsläpp minskat med 35 procent totalt, eller drygt en procent per år. 

Minskningstakten måste öka avsevärt. Det är stor skillnad från kommun till kommun, något 

som beror på hur de olika kommunerna agerar i frågan. Hässleholm är långt ner på listan och 

trenden visar att kommunen inte kommer att minska utsläppen alls fram till 2050. Vi är på 

plats 227 av 290 och utsläppen kvarstår på samma nivå framöver. Detta måste ändras då 

Hässleholms kommun har samma ansvar som alla andra kommuner att bidra till att uppnå 

Sveriges klimatmål och Parisavtalets mål. 

Allt fler kommuner väljer att ta fram en koldioxidbudget som är en beräkning av hur mycket 

koldioxidutsläppen behöver minska per år för att klara klimatmålet. Beräkningar för 

kommuner bruka landa i att en kommun behöver minska sina utsläpp med cirka 16 % per år. 

Om man minskar med mindre så blir det kommande behovet av årlig minskning större. En 

koldioxidbudget sätter ett tak för utsläppen i ton koldioxid som en ekonomisk budget sätter 

ett tak i antal kronor. En koldioxidbudget är som en flerårsbudget, den visar det totala 

utsläppsutrymmet vi har att fördela för alla kommande år – det kommer ingen ny lön 

därefter. En kolldioxidbudget ska också ange vad som behöver göras för att kommunen ska 

hålla sig inom budget och kunna uppnå Parisavtalets överenskommelse.

För en effektiv klimatomställning av Hässleholms kommun yrkar jag att kommunfullmäktige 

beslutar att: 

- utreda hur en bindande koldioxidbudget kan implementeras i Hässleholms kommun.

- ta fram och godkänna koldioxidbudgeten och därmed arbeta för att minska utsläppen i 

den takt som behövs.

- koldioxidbudgeten ska kopplas till den ekonomiska budgeten och följas upp i 

årsredovisningen samt vara ett verktyg i genomförandet av andra styrdokument.

Dolores Öhman (MP) 

22 augusti 2022
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Motion om laddinfrastruktur för elfordon 

Enligt Sveriges klimatmål för transporter ska utsläppen från inrikes transporter minska med 

minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Kraftiga åtgärder behövs för att minska 

trafikarbete1. Biltrafiken har dock en viktig roll att spela, framförallt på landsbygden och i 

mindre tätorter där det inte alltid finns bra alternativ. Detta är särskilt aktuellt för Hässleholms 

kommun som är den största kommunen i Skåne till yta.

På sidan 3 av Hässleholms trafikstrategi 2030 kan man läsa om kommunens utmaningar för 

de olika trafikslag. Utmaningar för biltrafik är: 

- att erbjuda god tillgänglighet för bilister samtidigt som biltrafiken ska minska, 

- att minska andelen markparkering, 

- att minska biltrafiken i centrum och vid skolor, 

- att resurseffektivt använda befintliga ytor och samtidigt ge mer plats till hållbara 

transportmedel

- att främja användningen av ickefossila drivmedel i bilar.

Tyvärr finns inte mer specifika beslut om hur strategin ska genomföras i hela kommunen 

med undantag för trafikplanen för Hässleholms stad. På planens sida 15 står det följande 

åtgärd: ”Utreda förutsättningarna för att bygga ut laddinfrastruktur. Utredningen ska 

beskriva hur laddinfrastruktur i kommunen ska organiseras och utvecklas samt kommunens 

roll i genomförandet av planen. Syftet är att underlätta omställningen till fossilbränslefria 

transporter. Det främsta behovet av laddstationer finns där elfordon står parkerade en längre 

tid. Publika snabbladdare som komplement till publika normalladdare ger incitament till att 

investera i en elbil. Utredningen ska ta hänsyn till och inkludera både stad och landsbygd. 

Huvudansvar: Kommunstyrelsen”.

1 Trafikarbetet är summan av alla kilometer som körs med fordon i ett visst vägnät under en given tidsperiod.
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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. 

Det finns olika sätt för en kommun att erbjuda laddning både till kommunanställda och till 

medborgare. På energimyndighetens hemsida kan man läsa om hur en kommun kan bidra till 

uppbyggnaden av laddinfrastruktur, något som är mycket viktigt med tanke på kommunens 

landbyggdstruktur, dålig tillgänglighet till kollektivtrafiken och avsaknaden av cykelvägar 

mellan tätorter. Många kommuner har redan idag strategier för laddinfrastruktur.

Kommunerna kan dessutom ta del av statligt bidrag för att finansiera installation av 

laddstolpar. De kan också informera och hjälpa invånarna att söka bidrag själva. Statistiken 

visar att Hässleholms kommun har varit extremt dålig och har inte sökt särskilt mycket bidrag. 

Det är oansvarigt mot miljön och mot kommunens ekonomi. 

För en effektiv omställning av biltrafiken i Hässleholms kommun yrkar jag att 

kommunfullmäktige beslutar att: 

- snarast möjligt utreda hur kommunen kan jobba med att utveckla laddinfrastruktur för 

elfordon.

- ta fram och godkänna en strategi eller arbetsplan med syfte att kraftigt utveckla 

laddinfrastrukturen i hela kommunens yta helst med prioritering av tätorterna och 

landsbygden.

- Snarast möjligt ansöka om statligt stöd för installation av laddplatser.

Dolores Öhman (MP) 

22 augusti 2022

miljöpartiet de gröna 



Motion: Inventera och bevara naturvärden i 
Hässleholms stad och i tätorterna

Enligt Boverket är grönska och vatten, parker och grönområden mycket viktiga. De ökar 

attraktiviteten i den byggda miljön. Dessa områden bidrar till att minska buller och 

luftföroreningar. Parker och grönområden är också demokratiska rum som stärker den 

sociala sammanhållningen.

Enligt myndigheten är grönska viktigt för människors hälsa och välbefinnande. Därför är 

”tillgång till parker och grönområden ett viktigt allmänt intresse i planläggning enligt 

PBL”. ”Forskningen kan tydligt visa på sambandet mellan tillgång till grönområden och 

hur människor mår” skriver myndigheten på sin hemsida och tillägger att grönskan 

minskar risk för hjärt- och kärlsjukdomar, att utevistelse och fysisk aktivitet i gröna och 

naturlika miljöer stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik och att grönskan 

stimulerar fysisk aktivitet och återhämtning. Grönområden i stadsmiljöer är utmärka för 

att bevara den biologiska mångfalden och reglera dagvatten när kraftiga regnfall 

kommer. 

Vi i miljöpartiet vill att alla hushåll i staden och tätorterna ska ha maximalt 200 

meter till ett grönområde så att alla hässleholmarna kan ta del av nyttigheterna som 

grönområden levererar. 

Samtidigt byggs det som aldrig förr i Sverige. Produktion av nya bostäder, investeringar i 

offentliga byggnader och satsningar på infrastruktur är omfattande. Exploateringstrycket 

känns också i Hässleholm. Förtätningen är något som miljöpartiet gillar eftersom det 

behövs nya och fler bostäder i Sverige. Genom förtätning kan det byggas med närhet till 

befintlig infrastruktur, service och handel. Samhällets totala kostnader minskar när 

befintlig infrastruktur används, jordbruksmark tas inte i anspråk och de boende behöver 

inte använda bilen för sina vardagssysslor. Genom produktion av nya bostäder förenklas 

flyttkedjan, där äldre som vill kan flytta från villor som kan köpas av familjer.

miljöpartiet de gröna Q 



Trots att vi vet att medborgarna och naturen mår bättre om de har bra tillgång till 

naturen och grönskan, så offras det alldeles för många av de befintliga grönområdena till 

fördel för nybyggnation. Det har funnits försök i Hässleholm att göra gröna planer som 

har just som syfte att kartlägga befintligt grön struktur i staden och tätorterna. Genom att 

skapa kunskap om värdet av grön struktur kan hänsyn tas vid stadsplanering så att 

nyttigheterna skyddas. Några av dessa planer är gamla och behöver aktualiseras, andra 

har aldrig beslutats politiskt.  

För att garantera en hållbar och attraktiv exploatering av Hässleholms stad och 

tätorterna yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:  

 Att naturvärden i alla befintliga grönområden i Hässleholms stad och i tätorterna 

inventeras för att få kunskap om naturen och dess ekosystemtjänster.  

 Att inventeringar ska utgöra underlag vid all stadsplanering. 

 Att alla naturvärden som går förlorad vid en exploatering kompenseras genom att 

planerna inkluderar kompensationsåtgärder på så sätt att de nya områdena får 

likvärdiga eller bättre naturvärde än de befintliga.  

 

Dolores Öhman (MP) 

22 augusti 2022 

 



• 

• 
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• Centerpartiet 
Motion till kommunfullmäktige 

HÄSSLEHOLM 

Tydligare information om att turista i husbil i Hässleholm 

Vi får till oss synpunkter från besökande som tycker att möjligheterna att turista 

med husbil i Hässleholms kommun är alltför otydliga. 

En sökning på kommunens hemsida på "husbil" eller "ställ plats" ger inget resultat 

alls! Inte ens de parkeringsplatser som finns i centrum finns det någon information 

om. Som husbilsturist söker man ofta information hos kommunen om vilka platser 

som finns, med priser och övrig information. 

Vi vet om att det fricampas runtom i kommunen, ofta vid någon av våra badplatser. 

Det är viktigt att tillsynen och underhållet fungerar så att turisterna kan samsas med 

kommuninvånarna vid välskötta badplatser. 

En husbilsplats på grus, med viss tillsyn, med eller utan el, med tillgång till toalett 

och eventuellt dusch kostar från 100 kr och uppåt per dygn runtom i landet. 

Vi vill gärna se organiserade ställ platser på många platser i vår fina kommun! 

Mot bakgrund av detta föreslår vi att Kommunfullmäktige uppdrar åt berörd nämnd 

att inventera vilka platser som används för fricamping, och återkomma med 

förslag om på vilket sätt de skulle kunna bli officiella ställ platser. 

att återkomma med lösningar på hur ställ platser kan anordnas vid Österås, 

Hässleholmsgården, och Hovdala slott. 

att se till att information om att turista med husbil finns på kommunens 

hemsida. 

Anders Edwall, 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 



 

• Centerpartiet Motion till kommunfullmäktige 

HÄSSLEHOLM 

Skapa en tömningsplats för husbilar 

Vi får till oss synpunkter från besökande som tycker att möjligheterna att turista 

med husbil i Hässleholms kommun är alltför otydliga. 

Det saknas information om möjligheten att tömma grå- och svartvatten samt att fylla 

på dricksvatten för den som turistar med husbil i vår stad. 

Mot bakgrund av detta föreslår vi 

att Kommunfullmäktige uppdrar åt berörd nämnd att i samarbete med Hässleholm 

Miljö AB undersöka möjligheten att anordna en utslagsplats för grå- och svartvatten 

vid Hässleholms reningsverk. 

Anders Edwall, 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 



 

• Centerpartiet Motion till kommunfullmäktige 

HÄSSLEHOLM 

Uppgradera tillgänglighetsfrågorna! 

Vi får ofta till oss synpunkter från äldre som tycker att tillgänglighetsfrågorna har 

nedgraderats i Hässleholms kommun. 

Strategin "Tillgänglighet och delaktighet för alla" antogs av kommunfullmäktige den 

29 augusti 2016. Den ersatte det handikappolitiska program som antogs redan 

2005. 

I en äldrevänligare kommun tillgodoses behoven av tillgänglighet, men denna är 
viktig för alla åldrar. Som exempel kan nämnas tillgängliga lekplatser där alla barn 
oavsett funktionsnedsättning ska kunna leka. 

I vår tillgänglighetsstrategi sägs att en tillgänglighetssamordnare ska finnas på 

kommunledningskontoret och ha ett ansvar för att driva och samordna 

tillgänglighetsfrågorna. Det ska finnas fungerande nätverk i kommunkoncernen med 

särskilt ansvar för samverkan och att föra ut tillgänglighets- och delaktighets

frågorna i respektive förvaltning och bolag. Det kommunala tillgänglighetsrådet och 

pensionärsrådet ska vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Strategin ska utvärderas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. 

Under den gångna mandatperioden har strategin inte följts! 

Tillgänglighetssamordnaren har ersatts av en rent administrativ funktion som 

placerats på socialförvaltningen. Strategin är varken utvärderad eller uppdaterad. 

Mot bakgrund av detta föreslår vi 

att Kommunfullmäktige genast utvärderar och uppdaterar tillgänglighetsstrategin. 

Anders Edwall, 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 



H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

Av protokollet från sammanträdet framgår vidare följande. 

Tekniska förvaltningen har träffat ett avtal om att upplåta fastigheten Tottarp 1:37 
med tomträtt till verksamhetsutövaren av Lursjöns Camping och Servering. 
Fastigheten Tottarp 1 :37 består av ytan som upptas av serverings byggnaden vid 
Lursjöbadet. Tekniska förvaltningen har även träffat ett nyttjanderättsavtal om att 
upplåta ett mindre område runt serverings byggnaden. Tomträttsavtalet innebär att 

Kommunstyrelsen 

Jostedog ~ Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

verksamhetsutövaren köper serveringsbyggnaden av kommunen. Syftet med avtalet 
är att verksamhetsutövaren ska renovera eller ersätta byggnaden för att höja 
standarden av serveringen vid Lursjöbadet. 

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

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-01, § 61, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

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

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

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-04-22 KLF 2022/253 

      

 Kommunfullmäktige 
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 
 

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
1. Godkänna föreliggande tomträttsavtal avseende fastigheten Tottarp 1:37. 
 
2. Godkänna föreliggande nyttjanderättsavtal avseende del av fastigheten 
Tottarp 1:30 
 
3. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna ovannämnda avtal, när 
förevarande beslut vunnit laga kraft. 
 

 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden fattade den 24 mars 2022, § 20, följande beslut. 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunsty-
relsen föreslå kommunfullmäktige att: 
1. Godkänna bilagt tomträttsavtal för upplåtande av fastigheten Tottarp 1:37, 
bilaga 1. 
2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna tomträttsavtalet 
då beslutet vunnit laga kraft. 
3. Godkänna bilagt nyttjanderättsavtal för upplåtande av del av fastigheten 
Tottarp 1:30, bilaga 2. 
4. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
nyttjanderättsavtalet då beslutet vunnit laga kraft.  

Hässleholms 
kommun 
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Av protokollet från sammanträdet framgår vidare följande.  
 
Tekniska förvaltningen har träffat ett avtal om att upplåta fastigheten Tottarp 1:37 
med tomträtt till verksamhetsutövaren av Lursjöns Camping och Servering. 
Fastigheten Tottarp 1:37 består av ytan som upptas av serveringsbyggnaden vid 
Lursjöbadet. Tekniska förvaltningen har även träffat ett nyttjanderättsavtal om att 
upplåta ett mindre område runt serveringsbyggnaden. Tomträttsavtalet innebär att 
verksamhetsutövaren köper serveringsbyggnaden av kommunen. Syftet med avtalet 
är att verksamhetsutövaren ska renovera eller ersätta byggnaden för att höja 
standarden av serveringen vid Lursjöbadet. 
 
Av i nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår mer utförligt omstän-
digheterna i ärendet. 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
 
 
Sändlista: 

Tekniska nämnden  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 12 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 
 

Upplåtande av tomträtt på fastigheten Tottarp 1:37 och 
upplåtande av nyttjanderätt på fastigheten Tottarp 1:30 
Dnr: TF 2022/87 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 
 

1. Godkänna bilagt tomträttsavtal för upplåtande av fastigheten Tottarp 1:37, 
bilaga 1. 
 

2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna tomträttsavtalet 
då beslutet vunnit laga kraft. 
 

3. Godkänna bilagt nyttjanderättsavtal för upplåtande av del av fastigheten 
Tottarp 1:30, bilaga 2. 
 

4. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
nyttjanderättsavtalet då beslutet vunnit laga kraft. 
 
 

Reservationer 
Ernst Herslow (FV) reserverar sig mot beslut att avslå tilläggsyrkandet.  

Yrkande 
Thomas Haraldsson (L), Agne Nilsson (C), Benny Petersson (S) yrkar bifall till 
liggande förslag.  
Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till liggande förslag med tilläggsyrkande att i 
tomträttsavtalet punkt 13 lägga till en hembudsklausul för att försäkra att 
kommunen styr möjligheten att överlåta nyttjanderätten i tomträtten.  

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag mot Ernst Herslow (FV) förslag med tillägg och 
finner liggande förslag till beslut bifallet.  

Beskrivning av ärendet  
 

Tekniska förvaltningen har träffat ett avtal om att upplåta fastigheten Tottarp 1:37 
med tomträtt till verksamhetsutövaren av Lursjöns Camping och Servering. 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 13 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

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

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-08, § 32, följande:   
 
Föreslå tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 
 
1. Godkänna bilagt tomträttsavtal för upplåtande av fastigheten Tottarp 1:37, 
bilaga 1. 
 
2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna tomträttsavtalet 
då beslutet vunnit laga kraft. 
 
3. Godkänna bilagt nyttjanderättsavtal för upplåtande av del av fastigheten 
Tottarp 1:30, bilaga 2. 
 
4. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
nyttjanderättsavtalet då beslutet vunnit laga kraft. 
 
 
_____________________ 

 
Sänt till: Kommunstyrelsen 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Diarienummer 

2022-02-09 TF 2022/87 

      

  
Handläggare 
Exploateringsingenjör Kristofer Olsson 
Tekniska förvaltningen 
 
kristofer.olsson@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 
 

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

Förslag till beslut 

Att föreslå tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna bilagt tomträttsavtal för upplåtande av fastigheten Tottarp 1:37, 
bilaga 1. 
 

2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna tomträttsavtalet 
då beslutet vunnit laga kraft. 
 

3. Godkänna bilagt nyttjanderättsavtal för upplåtande av del av fastigheten 
Tottarp 1:30, bilaga 2. 
 

4. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
nyttjanderättsavtalet då beslutet vunnit laga kraft. 

 

Sammanfattning  

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

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

 

Beskrivning av ärendet 

Lursjöbadet ligger vid Lursjöns nordöstra strandkant i riktning mot Hästveda och är 
en populär badplats. Området ägs av kommunen och består, utöver badplats, av en 
campingplats som hyrts ut sedan 2008. Hyresobjektet omfattar ca 2 ha mark inom 
fastigheten Hässleholm Tottarp 1:30 och jämte marken en serveringsbyggnad, 
övernattningsstugor, 3 servicebyggnader och latrintömningsanläggning. 

Området är detaljplanelagt enligt detaljplan 1293K-P09/309, bilaga 3, som vann 
laga kraft 5 februari 2009. Den anger att området ska användas för bad- och 
campingändamål. Detaljplanen innebar även att bland annat serveringsbyggnaden 
undantas från det generella strandskyddet, se karta bilaga 4. 

Enligt hyresavtalet skall verksamhetsutövaren svara för alla kostnader för drift och 
underhåll av i hyresobjektet ingående byggnader och markområdet. Över tid har 
skicket på serveringsbyggnaden blivit sämre varför hyresgästen sedan en tid tillbaka 
framfört en vilja av att bekosta en renovering eller att ersätta serveringsbyggnaden. 

En tomträttsupplåtelse innebär att kommunen fortsatt står som ägare av fastigheten 
Tottarp 1:37 men upplåter en nyttjanderätt på fastigheten på obestämd tid till 
tomträttshavaren. En tomträttsupplåtelse möjliggör för tomträttshavaren att upplåta 
pant i fastigheten, något som kan bidra till finansieringen av att förbättra skicket på 
serveringsbyggnaden. Eftersom tomträtten och byggnaden går att överlåta får 
verksamhetsutövaren incitament att hålla byggnaden i gott skick. Detta då de 
investeringar verksamhetsutövaren gör i byggnaden kan öka värdet vid en eventuell 
framtida försäljning. 

Tekniska förvaltningen har träffat ett avtal om tomträttupplåtelse med 
verksamhetsutövaren för fastigheten Tottarp 1:37. Avtalet innebär att kommunen 
upplåter hela fastigheten, som är 206 m2, till verksamhetsutövaren för ändamålet 
serveringsbyggnad. Upplåtelsetiden är 30 år och därefter 20 år. Överenskommen 
tomträttsavgäld (ersättning för tomträttsupplåtelsen) är grundad på värdet av 
fastighetens tomtmark och en avgäldsränta på 3 %, vilket innebär 7 500 kr/år. 
Värderingen av fastighetens tomtmark har gjorts av en oberoende auktoriserad 
fastighetsvärderare. Parterna har möjlighet att omförhandla tomträttsavgälden vart 
10 år. Tomträttshavaren är fri att överlåta tomträtten utan kommunens medgivande. 

Tomträttsupplåtelsen är förenad med en skyldighet från verksamhetsutövarens sida 
att renovera eller ersätta serveringsbyggnaden. Om detta inte uppfylls till senast 
2023-10-01 har kommunen rätt att kräva ett vite motsvarande 20 % av 
tomträttsavgäldens årsbelopp per månad. I samband med upplåtelsen kommer 
serveringsbyggnaden att säljas till tomträttshavaren för 150 000 kronor.  

Enligt lag får inte en tomträttsupplåtelse gälla i enbart en del av en fastighet. Därför 
gjordes en lantmäteriförrättning, enligt § 59 TNAU 2017-03-14, som innebar att 
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serveringsbyggnaden avstyckats från fastigheten Tottarp 1:30 och bildat den nya 
fastigheten Tottarp 1:37. Fastigheten har minskat i areal sedan det ursprungliga 
förslaget. Detta på inrådan av lantmäterimyndigheten med anledning av 
strandskyddet. 

För att möjliggöra bättre förutsättningar för verksamheten har verksamhetsutövaren 
tecknat ett nyttjanderättsavtal för området närmast runt tomträtten, totalt en yta på 
ca 450 m2. Syftet med nyttjanderätten är att ytan ska kunna användas för bland 
annat uteservering och andra, till serveringen, knutna användningar. Upplåtelsen 
omfattar 3 komplementbyggnader som idag används av verksamheten. 
Nyttjanderätten upplåts utan ersättning i 25 år och förnyas därefter med 1 år 
löpande. Verksamhetsutövaren har inte möjlighet att överlåta eller upplåta 
nyttjanderättsområdet i andra hand. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte applicerbart 

Barnperspektivet  

Inte applicerbart 

Miljökonsekvenser  

Inte applicerbart 

Facklig samverkan 

Inte applicerbart 

Ekonomiska konsekvenser 

Upplåtelsen innebär att kommunen och verksamhetsutövaren behöver ingå nytt 
hyresavtal för mark och campingområdet. Upplåtelsen innebär även att kommunen 
säljer serveringsbyggnaden för 150 000 kr samt att kommunen får en årlig intäkt av 
tomträttsavgälden. Tomträttsavgälden omförhandlas vart 10 år. 

 

 

Bilagor 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-23 

Bilaga 1 - Tomträttsavtal för Tottarp 1:37 

Bilaga 2 - Nyttjanderättsavtal för del av Tottarp 1:30 
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Bilaga 3 - Detaljplan 1293K-P09/309 

Bilaga 4 – Kartbilaga till Länsstyrelsens beslut gällande dispens från generella 
strandskyddet 

 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Kristofer Olsson 

Exploateringsingenjör 

  



Hässleholms 
kommun 

1. Parter 

Hässleholms kommun 
Stadshuset 
281 80 Hässleholm 
nedan kallad ("Kommunen") 

Seliahtin Mourad 
V Kungsgatan 20 
28 I 50 Hässleholm 

Datum 

2022-02-04 

Tomträttsavtal 

(org.nr. 212000-0985) 

(pers.nr.590512-0811) 

nedan kallad ("Tomträttshavaren") gemensamt kallade ("Parterna") 

2. Fastighet 
Kommunen upplåter, från och med Kommunens undertecknande av detta avtal benämnd 
("Upplåtelsedagen"), till Tomträttshavaren med tomträtt fastigheten Hässleholm Tottarp 1:37, 
("Fastigheten"), markerad i Bilaga A, i Hässleholms kommun med en areal om 206 kvm i det 
skick Fastigheten har dagen för Tomträttshavarens undertecknade av detta avtal. 
Tomträttshavaren, som har besiktigat Fastigheten, avstår med bindande verkan alla anspråk på 
grund av fel eller brister i egendomen. 

3. Avgäld 
Årlig tomträttsavgäld utgör, om annat ej överenskommits eller av domstol bestämts, 
SJUTUSENFEMHUDNRA (7 500:-) kronor per år. 

Den ovan angivna tomträttsavgälden har bestämts genom 250 000 * 0,03 = 7 500 kronor per år. 
Avgälden baseras på en ränta av 3%. 

Tomträttsavgälden betalas årligen i förskott. Faktura skickas ut årligen av Kommunen. Om 
avgiften ej har betalats i tid utgår dröjsmålsränta enligt gällande lag på förfallet belopp till dess 
betalning sker. Har via dom eller annat bestämts att avgift ska utgå med högre eller lägre 
belopp än förut, ska dröjsmålsränta enligt gällande lag betalas på mellanskillnaden mellan 
betalt belopp och de belopp som ska utgå efter nämnda tidpunkt från respektive förfallodag till 
dess betalning sker. 

4. Ändring av avgäld 
För avgäldsreglering gäller det i lagen angivna minimiperioderna om tio år, varvid den första 
perioden räknas från i § 2 angiven Upplåtelsedag. 

5. Ändamål 
Fastigheten får endast användas för serveringändamål i enlighet med gällande detaljplan, 
1293K-P09/309, nedan benämnd ("Detaljplanen"), se Bilaga B. 
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6. Ändring av ändamål 
Ändring av det för Fastigheten i § 5 bestämda ändamål får ej ske utan kommunens skriftliga 
medgivande. Innan sådan ändring sker skall Tomträttshavaren, om Kommunen påkallar, träffa 
tilläggsavtal med Kommunen angående den avgäld och de övriga villkor som skall gälla vid 
det ändrade ändamålet. 

7. Byggnader m.m. 
På Fastigheten finns en byggnad, ("Serveringsbyggnaden"), med enkel standard och ett 
påtagligt renoveringsbehov, med en yta om ca 206 m2, se bifogad karta, bilaga A. 

För Serveringsbyggnaden ska Tomträttshavaren erlägga en ersättning om 150 000 kr till 
Kommunen. Ersättningen erläggs per faktura med 30 dagars förfallotid. Om betalning inte 
sker i rätt tid utgår ränta enligt 6 § räntelagen tills full betalning sker. Tomträttshavaren avstår 
att göra någon form av anspråk på byggnaden gällandes fel och brister. 

Serveringsbyggnaden får ej rivas utan Kommunens medgivande. 

På Fastigheten ska Serveringsbyggnaden renoveras eller ersättas med nybyggnad för 
serveringsändamål. Byggnaden ska stå redo som senast 2023-10-01. Färdigställande likställs 
med erhållet slutbesked i bygglovsärendet. Om inte byggnaden färdigställts innan angivna 
datum ska Tomträttshavaren utge vite till Kommunen motsvarande 20 procent av den årliga 
tomträttsavgälden per månad som slutbesked försenas. 

Tidpunkten för när vitet ska börja löpa ska flyttas fram om Tomträttshavaren hindras att 
erhålla slutbesked på grund av: 

a) omständigheter som beror på Kommun eller något förhållande på Kommunens sida, 
b) myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller 

begränsning av arbetskraft, krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad eller 
lockout, dock inte strejk eller blockad till följd av Tomträttshavaren eller att någon 
som Tomträttshavaren anlitat inte fullgjort sina skyldigheter gentemot anställd, 

c) väderleks eller vattenståndsförhållande som är osedvanliga för byggnadsorten och 
inverkar särskilt ogynnsamt på Tomträttshavarens möjligheter att erhålla slutbesked, 

d) annat av Tomträttshavaren ej vållat förhållande som Tomträttshavaren inte bort räkna 
med och vars menliga inverkan Tomträttshavaren inte rimligen kunnat undanröja. 

Renoveras serveringsbyggnaden utan att det krävs bygglov ska renoveringen göras i så hög 
standard att det är att likställa med nybyggnation. Kommunen har ensidig rätt att likställa den 
färdigställda renoveringen med ett erhållet slutbesked. I övrigt gäller fjärde och femte stycket 
också i fråga om renovering. 

8. Ritningar m.m 
Ritningar jämte tillhörande beskrivningar till varje nybyggnad eller annan byggnadsåtgärd för 
vars utförande byggnadslov erfordras, skall underställas Kommunen för godkännande, innan 
byggnadslov sökes. 

9. Underhåll 
Byggnaden på Fastigheten skall av Tomträttshavaren väl underhållas. Om den förstörs eller 
skadas av eld eller på annat sätt, skall den inom, av Kommunen bestämd skälig tid ha 
återuppbyggts eller reparerats, såvida icke annan överenskommelse träffas mellan Kommunen 
och Tomträttshavaren. 
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Det ankommer på Tomträtt havaren att ha erforderliga försäkringar. 

Även obebyggd del av Fastigheten skall hållas i vårdat skick. 

10. Yt-och grundvatten 
Tomträttshavaren ansvarar för att, på egen bekostnad, vidta nödvändiga åtgärder för att avleda 
ytvatten från Fastigheten så att grannar inte besväras. Kommunen ansvarar inte för skada 
orsakad av vattenavrinning från angränsande fastighet (kvartersmark badplatsområde). Om 
det visar sig nödvändigt, ska Tomträttshavaren ta hand om avrinning av yt- och grundvatten 
från kvartersmark badplatsområde. Ersättningsskyldighet för Kommunen sker endast om 
Kommunen orsakat ökad vattenavrinning efter att Kommunen upplåtits med tomträtt. 

11. Rivning, reparation, nybyggnation eller 
Tomträttshavaren ska svara för samtliga kostnader med anledning av rivning, reparations eller 
nybyggnation inom Fastigheten, såsom kostnader som hänför sig till rivning-och 
bygglovsavgifter, projekterings-, bygg- och anläggningsåtgärder samt Kommunens interna 
administrations-och övriga kostnader som hänför sig till bebyggelse på Fastigheten. 

Samtliga kostnader för anslutning av t.ex. vatten, avlopp, el, fiber, tele eller liknande bekostas 
av Tomträttshavaren. Tomträttshavaren ska svara för ansökan och kostnad för att samtliga 
erforderliga tillstånd eller dispenser erhålls som behövs för Fastigheten. 

12.Kontroll 
För kontroll av detta avtals tillämpningar är Tomträttshavaren skyldig att lämna Kommunen 
erforderliga upplysningar och tillfälle till besiktning. 

13. Upplåtelser 
Tomträttshavaren får utan Kommunens medgivande upplåta panträtt och nyttjanderätt i 
tomträtten. Servitut eller annan särskild rättighet får däremot ej upplåtas utan sådant 
medgivande. 

14.Inkomster och utgifter 
Tomträttshavaren svarar för årlig fastighetsskatt-/avgift samt andra kostnader som uppstår 
p.g.a. nyttjandet av marken. 

15. Väghållning m.m. 
Fastighetsägaren avser att anlägga nödvändig väg, enligt bilaga C, i enklast möjliga standard. 
Vill tomträttshavaren höja standarden på vägen ska tomträttshavaren själv bekosta 
standardhöjningen. Tomträttshavaren svarar för drift-och underhållningskostnaden av vägen 
till Fastigheten. 

16. Intrång och nyttjande 
Kommunen eller annan part som har tillstånd ska få tillträde till Fastigheten, om det är 
nödvändigt, för att kunna dra fram och bibehålla ledningar på Fastigheten eller i direkt 
anslutning till byggnad. Om intrång eller nyttjande sker utan Tomträttshavarens intresse är 
Kommunen inte ersättningsskyldig. De skador som kan uppstå på byggnad, eller annan 
anläggning, ska Tomträttshavaren ha ersättning för. Om på grund av ändring i detaljplan del 
av Fastigheten måste tas i anspråk till allmän plats kan Kommunen nyttja denna del utan att 
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sänka tomträttsavgälden. I dessa fall har Tomträttshavaren rätt till ersättning för eventuella 
kostnader som uppstår vid ovan nämnda åtgärder. 

17. Överlåtelse av avtalet 
Vid överlåtelse av tomträtten ska Tomträttshavaren se till att förvärvaren skriftligen förbinder 
sig att överta Tomträttshavarens samtliga förpliktelser enligt detta avtal jämte eventuella 
tillägg till detsamma. 

18. Inskrivning 
Kommunen skall på sätt som anges i jordabalken söka inskrivning av tomträtten. Samtliga 
kostnader för inskrivning erlägges av Tomträttshavaren. 

19. Friskrivning 
Kommunen har utöver vad som direkt framgår av detta avtal inte lämnat någon garanti eller 
utfästelse beträffande Fastighetens skick, vare sig explicit eller implicit, och Tomträttshavaren 
har inte förlitat sig på någon lämnad garanti eller utfästelse beträffande Fastigheten. 

Fastighetens upplåts i det skick den har på Upplåtelsedagen. Tomträttshavaren, som har 
uppmanats att besiktiga Fastigheten, avstår med bindande verkan från alla anspråk på grund 
av fel eller brister i Fastigheten. Tomträttshavaren friskriver således Kommunen från allt 
ansvar vad gäller Fastighetens skick, inklusive faktiska fel och brister, brister i 
miljöhänseende, rådighetsfel och s.k. dolda fel. Tomträttshavaren påtar sig vidare allt ansvar 
och alla kostnader för utredningar och sanering av eventuella föroreningar på Fastigheten som 
med stöd av reglerna i Miljöbalken kan åläggas Kommunen i egenskap av 
fastighetsägare/verksamhetsutövare eller som krävs för att marken ska kunna användas i 
enlighet med gällande detaljplan för Fastigheten. Tomträttshavaren ska således hålla 
Kommunen ekonomiskt skadelös för kostnad enligt ovan som kan drabba Kommunen. 

Tomträttshavaren har sedan 2008 drivit verksamhet i serveringsbyggnaden och har därför god 
kännedom om Fastighetens skick, fel och briser. 

20. Uppsägning av avtalet 
Enligt lag äger endast Kommunen uppsäga tomträttsavtalet vid utgången av vissa 
tidsperioder. Den första perioden omfattar trettio (30) år och varje följande tjugo (20) år. Den 
första perioden räknas från i § 2 angivet Upplåtelsedagen. Detta enligt 13 kapitlet jordabalken. 

21. Lösen av byggnad 
Kommunen har ingen lösenskyldighet beträffande byggnader och tillbehör till tomträtten vid 
tomträttens upphörande. 

22. Tvist 
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och alla därav hänförliga 
rättsförhållanden skall avgöras i Hässleholms tingsrätt. 
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23. Undertecknande 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. Parterna har 
genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet. 

Hässleholm 2022-
F ör Kommunen 

Kommunens namnteckning 
bevittnas 

Bilagor 
Bilaga A: Karta över fastigheten 
Bilaga B: Gällande detaljplan 
Bilaga C: Karta för väg 
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Bilaga A: 
Tottarp 1 :37 

Karta framställd genom utdrag från kommunens geodata. 
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Camping 

Detaljplan för 

Lursjöns camping och badplats, 
Hästveda, Hässleholms kommun, Skåne län 

PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller klom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och 
utformning är Ul~ten. Bestämmelser utan beteckning gåller Inom hela planområdet 

GRÄNSER 

---- • Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns 

Användnlngsgråns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Campingplats 

Badpialsområde 

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDEN 

I WB I Vallenområde dår bryggor Ullllls anordnas för badplatsomrlldel 

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 

Marken får inte bebyggas 

Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar 

Marken skall vara tillgängltg för allmän gång• och cykettralik 

z Marken skall vara UUgängllg för bUtraflk ffir boende samt In- och utfart tiU camping 

och handikapparkering 

MARKENS ANORDNANDE 
palkerlng Palkering UU badplatsen skal finnas 

Befintlig kulle med buskar ska bevaras 

Område som ske• hållas planterat 

sarsktlt värdefull miljö. FAgata med enkelsidig stengärdsgård ska bevaras 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Högsta antal våningar 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft 

Till planen hOr. 
Pl._am 
Plaroakrtv,q 
Genomfflrandebosktlvnlng 

Miljöbedömning 
Fasdghe1$10<1ocknlng 
SMlradSredogOrolse 

Antagandehandling 

Detaljplan för 

Ullitando 

Lursjöns camping och badplats, 
Hästveda, Hässleholms kommun, Skåne län 

Upprättad 2006-09-12, reviderad 2006-12-12 

Leif Berg 
Stadsbyggnadsdlef 

Ann6ca Holmberg 
PlenancJlekl 

Beslutsdatum lnstam .,,_ 
2007-08-14 § 228 BN 

2009-02--05 
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Bilaga A: 
Nyttjanderättsområdet 
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Karta framställd genom utdrag från kommunens geodata. Skala: 1 :400 
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Hässleholms 
kommun 
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NYTTJANDERÄTTSAVTAL 

Upplåtare/ 
jordägare 

Nyttjanderätts
havare 

Nyttjanderätts
område/ändamål 

Nyttjanderättstid 

Ersättning 

Områdets skick 

Myndighets krav 

Skog 

Hässleholms kommun Stadshuset 
281 80 HÄSSLEHOLM 
nedan kallad jordägaren 

Seliahtin Mourad 
V. Kungsgatan 20 
281 SO Hässleholm 
nedan kallad nyttjanderättshavaren 

(Org.nr.212000--0985) 

(Pers.nr.590512-0811) 

Nyttjanderättshavaren har rätt att inom markerat område på kartan 
(bilaga A), nedan kallad Nyttjanderättsområdet, bedriva uteservering för 
serveringsverksamhet. 

Upplåtandet omfattar även servicebyggnaderna (3 stycken) inom 
nyttjanderättsområdet. 

Nyttjanderätten gäller TJUGOFEM (25) år från och med Avtalsdagen. 
Sägs inte avtalet upp från någondera parten senast SEX (6) månader 
före nyttjanderättstidens utgång, förnyas avtalet för ETT (1) år i sänder. 

Om nyttjanderättshavaren avträder innan nyttjanderättstiden löpt ut 
upphör avtalet vid datum för avträdet. 

Området disponeras som en benefik nyttjanderätt, d v s någon 
ersättning skall inte erläggas. 

Nyttjanderättsområdet mottags av nyttjanderättshavaren i det skick det 
är på tillträdesdagen. Nyttjanderättshavaren svarar för alla drifts- och 
underhållskostnader för området samt att det hålls i väl vårdat skick. 

Området omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap. 
Miljöbalken. 

Det åligger nyttjanderättshavaren att på eget ansvar och på egen 
bekostnad svara för de åtgärder som av försäkringsbolag eller 
byggnadsnämnd, miljö-och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller 
annan myndighet kan komma att krävas för nyttjanderättsområdets 
nyttjande för avsedd användning. 

Träd och buskar är kommunens egendom. Någon avverkning får inte 
ske utan att kommunens Tekniska förvaltning ger sitt tillstånd. 



Hävd/Underhåll 

Avträdes
skyldigheter 

Skatt 

Miljö 

Skador 

Tillstånd 

Anläggningar 

Överlåtelse/ 
sekundär
upplåtelse 

Inskrivning 

Övrigt 

Nyttjanderättshavaren svarar för tillsyn och underhåll av området, samt 
att det hålls i väl vårdat skick. 

Utan jordägarens skriftliga tillstånd äger nyttjanderättshavaren icke rätt 
att uppföra byggnad eller andra fasta anläggningar på området. 

Nyttjanderättshavaren är fullt införstådd med att jordägaren inte 
kommer att utge någon form av ersättning, då avtalet upphör att gälla, 
för inlösen av anläggning, nedlagt arbete eller andra kostnader som 
nyttjanderättshavaren kan ha åsamkats under upplåtelsetiden. 

Nyttjanderättshavaren svarar för att Nyttjanderättsområdet, i största 
möjliga mån, återställs till ursprungligt skick efter avträde. 
Nyttjanderättshavaren skall sammankalla till ett möte med jordägaren 
när denne anser att skyldigheten är uppfylld. Uppfylls inte skyldigheten 
äger jordägaren rätt att på Nyttjanderättshavarens bekostnad återställa 
området. 

Fastighetsskatt för marken betalas av jordägaren. 

I det fall en förorening påträffas någonstans inom 
Nyttjanderättsområdet och denna förorening går att härleda till 
Nyttjanderättshavarens verksamhet, står Nyttjanderättshavaren för 
saneringskos tnaden. 

J ordägaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella materiella och 
personliga skador på deltagare och tredje person. 

Nyttjanderättshavaren ansöker om de tillstånd som fordras för 
verksamhetens bedrivande och svarar för alla kontakter och kostnader 
med tillståndsgivande myndigheter. Avgifter till myndigheter för 
verksamhetens bedrivande erläggs av nyttjandehavaren. 

Nyttjanderättshavaren bekostar uppförandet av anläggningar inom 
Nyttjanderättsområdet. 

Utan jordägarens skriftliga medgivande får Nyttjanderättshavaren inte 
överlåta nyttjanderätten eller upplåta hela eller delar av området i andra 
hand. 

2(3) 

Till säkerhet för nyttjanderättens medges nyttjandehavaren rätt att 
erhålla inskrivning i Fastighetsägarens fastighet Tottarp 1:30 till förmån 
för nyttjanderättshavaren. Nyttjanderättshavaren bekostar inskrivning av 
detta nyttjanderättsavtal. 

Nyttjanderättsområdet avses användas som uteservering till 
serveringsbyggnaden på fastigheten Tottarp 1:37. 

I övrigt gäller vad som står i 7 kap. jordabalken om nyttjanderätt. 

Parterna är eniga om att detta avtal aldrig kan tolkas/ omtolkas som ett 
arrendeavtal. 



A vtalsexemplar Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit 
var sitt. 

Hässleholm 2022-

För Hässleholms kommun 
som jordägare 

Bevittnas: 

Bilagor: 

Bilaga A: Nyttjanderättsområdet 

Hässleholm 2022- Dl-O +

Seliahtin Mourad 
som nyttjandc.r:itt,.h rnre 

I/ I 

iltllil 
Seliathin Mourad 

Bevittnas: 

-------
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Detaljplan för 

Lursjöns camping och badplats, 
Hästveda, Hässleholms kommun, Skåne län 

PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och 
utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. 

GRÄNSER 

Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Campingplats 

Badplatsområde 

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDEN 

WB Vattenområde där bryggor tillåts anordnas för badplatsområdet 

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 

I· . . .. . . . .. • I. Marken får inte bebyggas 

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar 

x Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik 

z Marken skall vara tillgänglig för biltrafik för boende samt in- och utfart till camping 

och handikapparkering 

MARKENS ANORDNANDE 
parkering Parkering till badplatsen skall finnas 

Befintlig kulle med buskar ska bevaras 

Område som skall hållas planterat 

q Särskilt värdefull miljö. Fägata med enkelsidig stengärdsgård ska bevaras 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Högsta antal våningar 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden är 1 O år efter det att detaljplanen vinner laga kraft 

Till planen hör: 
Planprogram 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 

Miljöbedömning 
Fastighetsförteckning 
Samrädsredogörelse 

Antagandehandling 

Detaljplan för 

Utlåtande 

Lursjöns camping och badplats, 
Hästveda, Hässleholms kommun, Skåne län 

Upprättad 2006-09-12, reviderad 2006-12-12 

Leif Berg 
Stadsbyggnadschef 

Annica Holmberg 
Planarkitekt 

Beslutsdatum Instans 
Godkännande 

Antagande 

2007-08-14 § 228 BN 
Laga kraft 

2009-02-05 
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Kontaktperson  

Naturprövningsenheten
Linda Gustafsson
010-224 16 30
skane@lansstyrelsen.se

Byggnadsnämnden
Hässleholms kommun 
byggnadsnamnden@hassleholm.se
  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

Upphävande av byggnadsnämndens beslut av den 9 
oktober 2018, dnr BN 2018-000111, avseende utökning 
av tomtplats på fastigheten Tottarp 1:30 i Hässleholms 
kommun

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen beslutar enligt 19 kap 3 b § miljöbalken att upphäva
Byggnadsnämndens i Hässleholms kommun beslut, dnr BN 2018-000111, att lämna 
strandskyddsdispens för utökning av en tomtplats på fastigheten Tottarp 1:30 i 
Hässleholms kommun.

Länsstyrelsens bedömning

Förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken mot att inom strandskyddsområde uppföra 
byggnader eller vissa andra anläggningar, anordningar mm omfattar enbart fysiska 
åtgärder. Att på en karta markera en tomtplats eller en yta som får tas i anspråk för 
ett visst ändamål omfattas i sig inte av förbudet. Länsstyrelsen kan konstatera att den 
givna dispensen endast avser en tomtplatsavgränsning, dvs. sökanden har inte angivit 
att någon aktiv åtgärd eller förändring ska göras på platsen. Därmed krävs det ingen 
strandskyddsdispens och byggnadsnämnden borde därför inte ha tagit upp 
dispensansökan till prövning. Huruvida marken kan styckas av enligt förslaget är 
något som prövas i en lantmäteriförrättning. Byggnadsnämndens beslut ska därför 
upphävas.

Redogörelse för ärendet

Hässleholms kommun har, genom Byggnadsnämndens beslut, meddelat 
strandskyddsdispens för utökning av tomtplats för en service-/serveringsbyggnad på 
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fastigheten inom strandskyddsområde på fastigheten Tottarp 1:3 i Hässleholms 
kommun. Åtgärden syftar till att avstycka serveringsbyggnaden med en tomtplats för 
att sedan möjliggöra upplåtelse av fastigheten som tomträtt så att tomträtts-
innehavaren kan använda fastigheten som säkerhet vid lån för att finansiera en 
renovering av byggnaden. Byggnadsnämnden har angivit att området idag är 
ianspråktaget samt att dispensen är av allmän vinning och bidrar till ett mervärde för 
området. Särskilt skäl för dispens är föreligger därför enligt 7 kap 18 c § 1 och 4 pkt 
miljöbalken enligt nämnden. Nämnden bedömer att utvidgningen av tomtplatsen 
inte går i strid med allmänhetens tillgång till strandområdet. Området är planenligt 
med syftet i gällande detaljplan. Länsstyrelsens beslut från den 15 augusti 2007, dnr 
511-19347-07, om upphävande av strandskydd är tvetydigt och därför ska texten 
från beslutet gälla, enligt nämnden.

Kopia av beslutet inkom till Länsstyrelsen den 18 oktober 2018. Länsstyrelsen 
fattade beslut om att överpröva kommunens beslut den 26 oktober 2018. Något 
yttrande från kommunenen eller sökanden har inte inkommit.

Aktuellt område är beläget inom område med strandskyddsförordnande vid Lursjön 
i Hässleholms kommun.  

Lagstiftning

Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § miljöbalken till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter.

Kommunen får enligt 7 kap 18 b § miljöbalken, i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl och dispensen avser 
någon annat än det som anges i 7 kap 18 a 1 och 2 miljöbalken. Om en kommun ger 
dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken ska kommunen 
sända beslutet till Länsstyrelsen enligt 19 kap 3 a § miljöbalken.

En dispens från strandskyddsbestämmelserna får enligt 7 kap 26 § miljöbalken ges 
endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.

!f!! Länsstyrelsen V Skåne 
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Om dispens lämnas för en åtgärd ska länsstyrelsen enligt 7 kap 18 f § miljöbalken 
besluta om vilken del av markområdet som får användas som tomt, det vill säga göra 
en tomtplatsavgränsning. Verksamheter och andra åtgärder har typiskt sett ingen 
tomtplats eftersom de saknar en privat hemfridszon, men det markområde som får 
användas för verksamheten eller åtgärden bör fastställas i ett beslut om dispens.

Enligt 19 kap 3 b § miljöbalken ska Länsstyrelsen pröva en kommuns beslut om att 
ge dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl 
att anta att 
1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller
2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.
Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till 
Länsstyrelsen ta ställning till om det finns något sådant prövningsskäl som anges i 
första stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske eller inte ske.

Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet, om det inte finns förutsättningar för 
dispens.

Detta beslut kan överklagas hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen enligt
nedan.

Detta ärende har avgjorts av länsöverdirektör Ola Melin. Vid den slutliga
handläggningen har även miljödirektör Annelie Johansson och enhetschef Helena 
Holmgren medverkat. Föredragande har varit naturvårdshandläggare Linda 
Gustafsson.

Ola Melin

Linda Gustafsson

Beslutet har signerats elektroniskt och har därför inga namnunderskrifter.

Bilagor:
Byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens

Kopia till
Tekniska förvaltningen, att: Kristofer Olsson, Stadshuset, 281 80 Hässleholm
Akten

!f!! Länsstyrelsen V Skåne 
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Hur ni överklagar till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Mottagare
Det är Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet. 
Observera dock att ni ska skicka överklagandet till skane@lansstyrelsen.se eller till 
Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö.

Tid för överklagande
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni 
fick beslutet. Om den som vill överklaga beslutet företräder det allmänna ska 
överklagandet dock ha kommit in tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Innehåll
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandeskrivelsen ska ni ange:

 vilket beslut ni överklagar, beslutets datum och ärendenummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras,
 varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar eller annat som stödjer er mening bör ni skicka med kopior av 
detta. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Lämna också er adress 
och telefonnummer.

Ombud
Ni kan anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt er. I så fall ska ombudet 
underteckna överklagandet, bifoga en fullmakt i original samt uppge sitt namn, 
adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-
224 10 00.

Länsstyrelsen 
Skåne 
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Kontaktperson 

N aturprövningsenheten 

Linda Gustafsson 

0 10 -224 16 30 

skan c@lansstyrelsen.se 

Byggnadsnämnden 

Hässleholms kommun 

byggnadsnamnden@ hassleholm.se 

Överprövning av byggnadsnämndens beslut av den 9 
oktober 2018, dnr BN 2018-000111, avseende utökning 
av tomtplats på fastigheten Tottarp 1 :30 i Hässleholms 
kommun 

Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen beslutar enligt 19 kap 3 b § milj öbalken att överpröva 

byggnadsnämndens i Hässleholms kommun beslut, dnr BN 2018-00011 1, att lämna 

strandskyddsdispens för utökning av en tomtplats på fastigheten Tottarp 1: 30 i 
Hässleholms kommun. 

Länsstyrelsens bedömning 

Förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken mot att inom strandskyddsområde uppföra 

byggnader eller vissa andra anläggningar, anordningar mm omfattar enbart fysiska 

åtgärder. Att på en karta markera en tomtplats eller hemfridszon omfattas i sig inte 

av förbudet. Det förefaller som om den givna dispensen endast avser en 

tomtplatsavgränsning, dvs . sökanden har inte angivit att någon aktiv fysisk åtgärd 

eller förändring ska göras på platsen. Därmed saknas det förutsättningar för att 

lämna strandskyddsdispens. Huruvida marken kan styckas av är något som prövas i 

en lantmäteriförrättning. Byggnadsnämndens beslut ska därför överprövas. 

Redogörelse för ärendet 

Hässleholms kommun har, genom byggnadsnämndens beslut, meddelat 

strandskyddsdispens för utökning av tomtplats för en servicebyggnad/ 

serveringsbyggnad på fastigheten inom strandskyddsområde på fastigheten T ottarp 

1:3 i Hässleholms kommun. Åtgärden syftar till att avstycka serveringsbyggnaden 

Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

20S 15 Malmö 

BesOksadress 

Södergatan 5 010-224 70 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristia nstad O Bou levarden 62 A 
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med en tomtplats för att sedan möjliggöra upplåtelse av fastigheten som tomträtt så 
att tomträttsinnehavaren kan använda fastigheten som säkerhet vid lån för att 
finansiera en renovering av byggnaden. Byggnadsnämnden har angivit att området 
idag är ianspråktaget samt att dispensen är av allmän vinning och bidrar till ett 
mervärde för området. Särskilt skäl för dispens är föreligger därför enligt 7 kap 18 c 
§ 1 och 4 pkt miljöbalken enligt nämnden. Nämnden bedömer att utvidgningen av 
tomtplatsen inte går i strid med allmänhetens tillgång till strandområdet. Området 
är planenligt med syftet i gällande detaljplan. Länsstyrelsens beslut från den 15 
augusti 2007, dnr 511-19347-07, om upphävande av strandskydd är tvetydigt och 
därför ska texten från beslutet gälla enligt nämnden. 

Kopia av beslutet inkom till Länsstyrelsen den 18 oktober 2018. 

Aktuellt område är beläget inom område med strandskyddsförordnande vid Lursjön 
i Hässleholms kommun. 

Lagstiftning 

Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § miljöbalken till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. 

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. 

Kommunen får enligt 7 kap 18 b § miljöbalken, i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl och dispensen avser 
någon annat än det som anges i 7 kap 18 a 1 och 2 miljöbalken. Om en kommun ger 
dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken ska kommunen 
sända beslutet till Länsstyrelsen enligt 19 kap 3 a § miljöbalken. 

Som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet får man enligt 7 kap 18 c § miljöbalken beakta endast om det område 
som upphävandet eller dispensen avser 

1 . redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften, 
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2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Som särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § 1 punkten miljöbalken får man beakta om 
området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften . Mark som har tagits i anspråk utgörs ofta av etablerade 
tomtplatser runt bostadshus. Komplementbyggnader i nära anslutning till en 
huvudbyggnad eller ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig eller 
nyligen avlägsnad byggnad kan vara skäl för dispens. För att marken ska kunna 
räknas som ianspråktagen gäller givetvis att det handlar om ett lagligt 
ianspråktagande (Prop. 2008/09: 119, sid 105). 

Om dispens meddelas skall kommunen enligt 7 kap 18 f miljöbalken ange i vilken 
utsträckning mark får tas i anspråk som tomt, dvs . göra en tomtplatsavgränsning, 
eller annars användas för det avsedda ändamålet. Tom ten är det område där 
markägaren kan hävda en privat hemfridszon eller trädgård, och där allmänheten 
inte har rätt att vistas. Vanligtvis utgörs tomten av området närmast bostadshuset. 
Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten . En tomtplats är inte 
samma sak som fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. 
Kring anläggningar kan man bara i undantagsfall hävda en hemfridszon. 

En dispens från strandskyddsbestämmelserna får enligt 7 kap 26 § miljöbalken ges 
endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 

Enligt 2 kap 6 § miljöbalken får ett tillstånd eller en dispens inte ges i strid med en 
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Små avvikelser får 
dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. 

Enligt 19 kap 3 b § miljöbalken ska Länsstyrelsen pröva en kommuns beslut om att 
ge dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl 
att anta att 
1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller 
2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet. 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till 
Länsstyrelsen ta ställning till om det finns något sådant prövningsskäl som anges i 
första stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske eller inte ske. 



BESLUT 4(4) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2018-10-30 Dnr 526-32097-2018 

1293 

Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. 

Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet, om det inte finns förutsättningar för 

dispens. 

Länsstyrelsen erinrar om att ett beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna 

som fattats av kommunen inte vinner laga kraft gentemot sökanden förrän 

Länsstyrelsen fattat beslut enligt 19 kap 3 b § miljöbalken. 

Eventuella synpunkter i ärendet ska Jämnas senast den 13 november 2018 på 
skane@)ansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 
Malmö. An9e diarienummer 526-32097-2018. 

Detta ärende har avgjorts av enhetschef Helena Holmgren, beslutande och 

naturvårdshandläggare Linda Gustafsson, föredragande. 

Helena Holmgren 

Linda Gustafsson 

Beslutet har si9nerats elektroniskt och har däifor in9en namnunderskrift. 

Bilagor: 
Byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens 

Övriga handlingar som inkommit till Länsstyrelsen i ärendet 

Kopia till 
· Tekniska förvaltningen, att: Kristofer Olsson, Stadshuset, 28 1 80 Hässleholm 

Akten 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samrnanträdesdaturn 

2018-10-09 
Diarienummer 

BN 2018-000111 

Byggnadsnämnden 

§ 172 

Tottarp 1 :30 
Strandskyddsdispens för utökning av tomtplats för 
servicebyggnad 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om dispens från miljöbalkens bestämmelser 
om strandskydd (miljöbalken, MB 7 kap 18b§) för utökning av tomtplats för 
servicebyggnad på fastigheten Tottarp 1:30. 

Skäl för beslutet 

Motiveringen till beslut för beviljad dispens är att området är planenligt med syftet 
i gällande detaljplan (diarienummer PLAN 2003-0004) och att området idag är 
ianspråktaget. Enligt miljöbalken 7 kapitlet 13§ 1 punkten ska strandskyddet 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet. 

Nämndens bedömning är att en dispens för utökning av tomtplats enlig bilagd 
karta inte går i strid med allmänhetens tillgång till strandområdet. 

Nämnden bedömer även att länsstyrelsens beslut från den 15 augusti 2007 (511-
19347-07 1293) är tvetydigt och bedömer att det är texten i beslutet från den 15 
augusti 2007 som ska gälla. Dispensen är av allmän vinning och bidrar till ett 
mervärde för området. Ovanstående anses var särskilda skäl enligt MB 7 kapitlet 
18 c § 1 och 4 punkten. 

Reservation 

Leif Nilsson (S), Diana Hagman (S), Jonas Andersson (S) och Hans-Göran 
Hansson (MP), reserverar sig mot beslutet till förmån för Leif Nilssons yrkande. 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) antecknar till protokollet enligt bilaga. 

Byggnadsnämnden 

Justering N ctJr (~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samma nträdesdatum Diarienummer 

2018-10-09 BN 2018-000111 

Byggnadsnämnden 

Forts.§ 172 

Beskrivning av ärendet 

Kristofer Olsson, Hässleholms tekniska förvaltning har ansökt om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken för utökning av tomtplats för 
servicebyggnad/serveringsbyggnad på fastigheten Tottarp 1:30. Fastigheten 
omfattas av bestämmelserna om strandskydd för Lursjön. Se1vicebyggnaden 
används som serveringsbyggnad med kök och serveringsdel inomhus. 

Åtgärden syftar till att avstycka serveringsbyggnaden med en tomtplats runt om 
för att sedan möjliggöra upplåtelse av fastigheten som tomträtt så att 
tomträttsinnehavaren kan använda fastigheten som säkerhet vid lån för att 
finansiera en renovering av byggnaden. Badplatsområdet runt byggnaden anges 
som Hässleholm kommuns största badplats med badstrand, bryggor och stora 
gräsytor med björkar och ekar. På området finns även möjlighet till bangolf, 
vollyboll och grillning samt tillgång till närliggande camping. 

Sökanden menar att området som avses (byggnad och omkringliggande ytor) att 
avstyckas, redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. 

Området omfattas av detaljplan som vann laga kraft den 5 februari 2009. I beslut 
från länsstyrelsen daterat den 15 augusti upphävdes strandskyddet för 
servicebyggnader enligt bilagd karta till beslutet (enligt skrafferade ytor). Förslaget 
medför att tomtplatsen i beslutet nu utökas för se1veringsbyggnaden, genom att 
serveringsytan/trädäcket framför bygganden samt intilliggande gräs- och asfaltytor 
med olovligt uppförda småbyggnader ska ingå i tomtplatsen. Området omfattas 
inte av riksintresse eller något annat områdesskydd (miljöbalken 3,4 eller 7 
kapitlet). 

Stadsbyggnadskontoret har upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2018. 
Byggnadsinspektör Per-Ole Asldund föredrar ärendet. 

Byggnadsnämnden 

Justering /4 J.4- _ W 
rru \:'. 7\ 

Utdraget bestyrkas 
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Hässleholms 
kommun 

SAM1v1ANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum Diarienummer 

2018-10-09 BN 2018-000111 

Byggnadsnämnden 

Forts.§ 172 

Yrkanden/förslag 

S tads1!Jgg11adskontorets beslutsfo"rslag: 
Byggnadsnämnden avslår ansökan om dispens från milj_öbalkens bestämmelser 
om strandskydd för utökning av tomtplats för servicebyggnad (miljöbalken, MB 7 
kapitlet 18 b §) på fastigheten Tottarp 1:30. 

Yrkanden: 
Zidon Kristensson (KD) yrkar att byggnadsnämnden beviljar ansökan om dispens 
från miljöbalkens bestämmelser om strandskydd (miljöbalken, MB 7 kapitlet 18b 
§) för utökning av tomtplats för servicebyggnad på fastigheten Tottarp 1 :30. 

Motivering till beslut för beviljad dispens är att området är planenligt med syftet i 
gällande detaljplan (diarienummer PLAN 2003-0004) och att området idag är 
ianspråktaget. Enligt miljöbalk.en 7 kapitlet 13 § 1 punkten ska strandskyddet 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet. 
Nämndens bedömning är att en dispens för utökning av tomtplats enlig bilagd 
karta inte går i strid med allmänhetens tillgång till strandområdet. 
Nämnden bedömer även att länsstyrelsens beslut från den 15 augusti 2007 (511 -
19347-07 1293) är tvetydigt och bedömer att det är texten i beslutet från den 15 
augusti 2007 som ska gälla. Dispensen är av allmän vinning och bidrar till ett 
mervärde för området. Ovanstående anses var särskilda skäl enligt MB 7 kapitlet 
18 c § 1 och 4 punkten. 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till Zidon Kristenssons förslag. Ken Andersson 
Breisch (SO), Per-Olof Bengtsson (C) och Mats Andersson (SD) instämmer i 
Kenny Hanssons bifallsyrkande. 

Leif Nilsson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag. Hans-Göran 
Hansson (MP) och Diana Hagman (S) instämmer i Leif Nilsson bifollsyrkande. 

Byggnadsnämnden ajournerar sig kl. 16.20-16.30. 

Byggnadsnämnden 

J"sleriog ~ {! X Utdraget bestyrkes 
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I 
Hässleholms 

kommun 

SAMl\.1ANTRÄDESPROTOKOll 

Samma nträdesdatum 

2018-10-09 
Diarienummer 

BN 2018-000111 

Byggnadsnämnden 

Forts.§ 172 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt 
Zidon Kristenssons med fleras förslag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godk.~nns. "Den som vill bifalL'l Zidon 
Kristenssons med fleras yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Leif Nilssons 
yrkande (stadsbyggnadskontorets förslag) röstar nej." 

5 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Mats Andersson (SD), Per-Olof Bengtsson (C), Ken Andersson 
Breisch (SD), Zidon Kristensson (KO) och Kenny Hansson (M). 

Följande röstar nej: Leif Nilsson (S), Hans-Göran Hansson (MF), Diana Hagman 
(S) och Jonas Andersson (S). 

Byggnadsnämnden har därmed bifallit Zidon Kristenssons med fleras förslag. 

Avgift 

Avgift enligt taxan: 9 100 kronor 
Faktura översänds separat 

Beslutet kan överklagas 

Hur man överklagar samt information om förenklad delgivning framgår av 
följebrevet. 

Sänt till: 
Länsstyrelsen 
Tekniska förvaltningen 

Byggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkas 
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"~"'"' - TJÄNSTESKRIVELSE 

~ Hässleholms 
~ kommun 
H~ggare 

Datum Diarienummer 
2018-05-29 BN 2018-000111 

Per-Ok Asklund 
0451-26 83 95 
per-ole.askluncl@hasslcholm.sc 

Byggnadsnämnden 

TOTTARP 1 :30 
Strandskyddsdispens för utökning av tomtplats för servicebyggnad 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår ansökan om dispens från miljöbalkens bestämmelser om 
strandskydd för utökning av tomtplats för servicebyggnad enligt bilagd karta 
(miljöbalken, MB 7 kapitlet 18 b §) på fastigheten Tottarp 1:30. 

Skäl för det föreslagna beslutet 
Åtgärden medför en utökning av tomtplatsen inom strandskyddat område runt 
serveringsbyggnaden som följer av beslutet om upphävande av strandskydd 2007-08-
15. Förslaget anses inte förenlig med det särskilda skäl som anges i ansökan (MB 7 
kapitlet 18 c § 1) och inte förenlig med strandskyddets syften (MB 7 kapitlet 26 §) . 

Miljöbalkens (MB) bestämmelser 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång 
till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten 
(MB 7 kapitlet 13 §) . Byggnadsnämnden får dock lämna dispens om särskilda skäl 
föreligger (MB 7 kapitlet 18 b §). E n dispens ska vara förenlig med strandskyddets 
syften (MB 7 kapitlet 26 §). 

Vid prövning av frågor om skydd av områden skall hänsyn tas även till enskilda 
intressen. En inskränkning i en enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas 
på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att 
syftet med skyddet skall tillgodoses (MB 7 kapitlet 25 §). 

Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett 
område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna 
säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet. D etta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är 
omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. I ett 
dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller 
användas för det avsedda ändamålet (MB 7 kapitlet § 18 0-
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Sammanfattning 
Kristofer Olsson, Hässleholms tekniska förvaltning har ansökt om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken för utökning av tomtplats för 
servicebyggnad/serveringsbyggnad på fastigheten TOITARP 1:30. Fastigheten 
omfattas av bestämmelserna om strandskydd för Lursjön. Servicebyggnaden används 
som serverings byggnad med kök och serveringsdel inomhus. 
Åtgärden syftar till att avstycka serveringsbyggnaden med en tomtplats runt om för att 
sedan möjliggöra upplåtelse av fastigheten som tomträtt så att tomträttsinnehavaren 
kan använda fastigheten som säkerhet vid lån för att finansiera en renovering av 
byggnaden. Badplatsområdet runt byggnaden anges som Hässleholm kommuns största 
badplats med badstrand, bryggor, stor gräsytor med björkar och ekar. På området finns 
även möjlighet till bangolf, vollyboll och grillning samt tillgång till närliggande camping. 
Sökanden menar att området som avses att avstyckas (byggnad och omkringliggande 
ytor), redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. 
Området omfattas av detaljplan som vann laga kraft 2009-02-05. I beslut från 
Länsstyrelsen 2007-08-15 upphävdes strandskyddet för servicebyggnader enligt bilagd 
karta till beslutet (enligt skrafferade ytor). Förslaget medför att tomtplatsen i beslutet 
nu utökas för serveringsbyggnaden, genom att serveringsytan/trädäcket framför 
bygganden samt intilliggande gräs- och asfaltytor med olovligt uppförda småbyggnader 
ska ingå i tomtplatsen. Området omfattas inte av riksintresse eller något annat 
områdesskydd (miljöbalken 3,4 eller 7 kapitlet). 

Byggnadsnämndens bedömning 
Det har inte tydligt visats i ansökan på vilket sätt utökningen av tomtplatsen är 
förenligt med strandskyddets syften. Allmänheten har idag tillträde till omgivande ytor 
runt serveringsbyggnaden, och en utökning av tomtplatsen som även omfattar dessa 
ytor kan medverka till området uppfattas privatiserat av verksamhetsutövaren genom 
uppställning av bord, bänkar, parasoller mm, som istället avhåller allmänheten från att 
vistas runt byggnaden. Befintliga byggnader bakom serveringsbyggnaden har uppförts 
utan bygglov och är placerade på område för underjordiska allmänna ledningar och på 
prickmark, mark som inte får bebyggas. Genom detaljplanen har byggnadsnämnden 
därmed tagit ställning till att dessa byggnader på sikt ska tas bort, och allmänheten får 
anses även ha tillträde till dessa ytor enligt beslutet om upphävande av strandskydd från 
2007. 

Byggnadsnämnden bedömer att särskilda skäl enligt 7 kapitlet 18 c § punkt 1 
miljöbalken inte föreligger. Området runt serveringsbyggnaden kan inte anses vara 
ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det allmänna 
intresset av att kunna nyttja området väga tyngre. 

Avgift 

Avgift: 2275 kr 

Stadsbyggnadskontoret 

Per-Ole Asklund 

Stadsbyggnadskontoret 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451 -26 70 00 
Telefax: 0451-848 08 E-post: byggnadsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Webb: www.hassleholm.se 



tl,,tl',,,, 
=::u:r.n 

~ Hässleholms 
~kommun 

Alla handlingar lämnas in i 
två exemplar 

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckni ng 

Hässleholm Tottarp 1 :30 
Sökandes namn 

Kristofer Olsson 
Ut del ni ngsadress: 

Stadshuset, Tekniska förvaltningen 

Berörd sjö eller vattendrag 

ILursjön 

ANSÖKAN OM DISPENS 
från strandskyddet 

Datum 

Fastighetens adress 

Lursjöns badplats, Hästveda 
Person-/Organisationsnummer 

212000-0985 
Post nummer : 

281 80 

Beskrivnina av sökt åtaärd (beskriv även åtgärdens syfte) 

l nkom 

Diarienr 

Telefon: 

0451-268163 
Postort : 

Hässleholm 

Tomtplatsbestämning av serveringsbyggnad för del av fastigheten Tottarp 1 :30. Området som avses avstyckas är det 
kring den befintliga serveringsbyggnaden. Syftet med avstyckningen är att möjliggöra en upplåtelse av fastigheten 
som tomträtt så tomträttshavaren kan använda fastigheten som säkerhet vid lån för att finansiera en renovering av 
befintlig byggnad, då denna är i dåligt skick. 

Beskrivning av områdets natur (bifoga även aktuella bilder) 

Området är Hässleholms kommuns största badplats och består av bland annat en badstrand med bryggor och stora 
gräsytor bevuxet med björkar och ekar. 

Vilken typ av friluftsliv förekommer i området (t.ex. vandrinQsstiQar, brvQQor, bad, fiske m.m.) 

Bryggor, bad, camping, vollybollplan och bangolf m.m 

De särskilda skäl som åberopas (ange minst ett godtagbart skäl. Se bifogad information) 

Området som avses att avstyckas är redan taget i anspråk med befintlig serveringsbyggnad (enligt 
fastighetsregistret nybyggnadsår 1965), servering och komplementbyggnad på ett sätt som gör att området saknar 
betydelse för strandskyddets syfte . se bifogat dokument "Tomtplats för serveringsbyggnad" . 

Handlingar som ska bifogas 

0Kartutdrag (bäde översiktlig och detaUerad karta ska bifogas) [~:}otografier 

Sökandes underskrift 

Namnförtydligande 

Stadsbyggnadskontoret Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL) 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451 -26 70 00 
Telefax: 04 51 -848 08 E-post: byggnadsnamnden@hassleholm.se Postgiro: 11 16 00-3 webb: www.hassleholm.se 
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~ Hässleholms 
~ kommun 

Stadsbyggnadskontoret 
Information till dig som ska söka dispens från strandskydd 

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att 
förhindra en överexploatering av stränderna 
och bevara allmänhetens tillgång till stränder 
och vatten för friluftsliv. 
Riksdagen utvidgade lagen 1994 till att också 
skydda stränderna på grund av deras stora 
betydelse för den biologiska mångfalden. 

Inom strandskyddsområdet får inte, 
enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (MB): 
1. nya byggnader uppföras 

2. byggnader eller byggnaders användning 
ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område 
där den annars skulle ha fått färdas fritt 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten 
utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2 

4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar 
livsvillkoren för växt- och djurlivet. 

Anläggningar som behövs för jord- och skogsbruk 
samt yrkesfiske och som inte tillgodoser 
bostadsändamål är undantagna från strandskyddsbestäm
melserna. Detta under förutsättning att de inte kan place
ras utanför strandskyddat 
område. 

Förbuden i 7 kap 15 § MB gäller inte 
för kompletteringsåtgärder till en huvudbygg
nad som vidtas 
1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men 
inte närmare strandlinjen än 25 meter, och 
2. inom en tomtplats som har angetts i ett 
beslut om dispens. 
För mer information om vad som räknas som 
kompletteringsåtgärd ta kontakt med stadsbyggnadskon
toret. 
Tomtplatsavgränsning vid strandskyddsdis
pens 
I en ansökan om strandskyddsdispens krävs att 
det ingår en avgränsning av den tomtplats eller 
den mark som får användas. Avgränsningen 
ska framgå av ansökan och markeras på karta. 
Tomten är det område där markägaren kan 
hävda en privat zon, där allmänheten inte har 
rätt att vistas. 
Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller 
allemansrätten. En tomtplats behöver inte 
vara samma sak som en fastighet. 

Särskilda skäl för strandskyddsdispens 
Det krävs särskilda skäl för att bevilja dispens från 
strandsk:yddet. Lagstiftaren har utgått från att det 
alltid ska gälla restriktivitet med dispenser, eftersom 
strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. 
För att dispens ska kunna lämnas får åtgärden inte 
heller strida mot strandskyddets syfte, även om det 
uppfyller ett eller flera särskilda skäl. 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om 
upphävande av eller dispens från strandskyddet får 
man beakta endast om det område som upphävandet 
eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet 
och utvidgningen inte kan genomföras utanför områ
det, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat 
mycket angeläget intresse. 

Lagstiftning 
De bestämmelser som gäller för strandskydd finns 
att läsa i miljöbalken 7 kap. 13-18 §§. 

Du kan även gå in på: 
www.hassleholm.se 
www.naturvardsverket.se 

Stadsbyggnadskontorets handläggare: 

Robert Samuelsson, bygglovsa.rkitekt 
handläggare bygglov, förhandsbesked, strandskydd 
tel: 0451 - 26 89 00 
robert.samuelsson@hassleholm.se 

Per-Ole Asklund, bygglovsingenjör 
handläggare bygglov, förhandsbesked, strandskydd 
tel: 0451 - 26 83 95 
per-ole.asklund@hassleholm.se 

AH Green, bygglovsingenjör 
handläggare bygglov, förhandsbesked, strandskydd 
tel: 0451 - 26 89 14 
alf.grccn@l1assleholm.se 
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~~~ crO\~ ·· □~□ LANSSTYRELSEN 
BESLUT 

2007-08-15 ~'i.I~ I SKÅNE LÄN 

Postadress 

Vår referens 

Miljöavdelningen 
Landskapssektionen 
Anders Johansson 
040-252024 

Hässleholms Kommun 
att. Leif Berg 
281 80 Hässleholm 

Upphävande av strandskydd inom "Detaljplan för Lursjöns 
camping och badplats, Hästveda, Hässleholms kommun" 

Med stöd av 7 kap 15 § andra stycket miljöba lken (MB) beslutar Länsstyrelsen att 

det strandområde vid Lursjön som på bifogad föreslagen detaljplan är angivet som 
byggbar kvartersmark (beteckningen N2 på kartan, ej ' prickat' ) inte längre ska 
omfattas av strandskyddsförordnande. Området som upphävs är markerat på 
bilagd kartkopia. Beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga 
kraft. 

Upphör området att ingå i detaljplan inträder åter strandskydd (7 kap 15 § andra 
stycket MB). 

Länsstyrelsen avslå r ansökan om upphävande inom detaljplanens vattenområde 
(märkt WB på kartan). 

Redogörelse för ärendet 

Ni har ansökt om att befintligt strandskyddsförordnande upphävs för de delar av 
planområdet märkta N2 som är byggbara (små ytor i anslutning till befintliga 
servicebyggnader) samt för området märkt WB (vattenområde där bryggor får 
ano rdnas). 

Skäl för beslutet 

Den föreslagna detaljplanens syfte är i första hand att detaljplanelägga befintlig 
badplats och campingplats för att säkra dessa för fortsatt verksamhet. 
Servicebyggnadena i de två områden på land som ingår i ansökan planeras att 
kompletteras. Vattenområdets bryggor kan också behöva kompletteras. 

Telefon E-post 

1 (3) 

5 11-19347-07 
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Beslut upphv strandskydd "O 
"O 

www 

20515 Malmö 

Besöksadress 

Kungsgatan 13 040-25 20 00 vx 

044-25 20 00 vx 

Telefax 

040· 

044-

Postgiro/Bankgiro 

6 88 11-9 

5050-3739 

lansstyrelsen@m.lst.se www.m.lst.se 
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D ~ D LANSSTYRELSEN ~(Jf!!? I SKÅNE LÄN 

BESLUT 

2007-08-15 

Länsstyrelsen bedömer att det är olämpligt att upphäva strandskyddet inom hela 
vattenområdet; att det är bättre att behålla kravet på dispensprövning här. Dels för 
att få en säkrare hantering av området i ett långsiktigt perspektiv och dels 
eftersom länsstyrelsen bedömer att det inte finns några särskilda skäl för 
strandskyddsupphävande inom detta område. Hela vattenområdet kan inte sägas 
vara ianspråktaget för friluftslivets behov. 

Aktuell detaljplan kommer inte att negativt påverka förutsättningarna för det 
rörliga friluftslivet eller livsvillkoren för djur- och växtlivet. Badplatsens område 
är redan ianspråktaget för friluftslivets behov. Den föreslagna detaljplanen strider 
inte mot strandskyddets syften. Särskilda skäl att häva strandskyddsförordnandet 
för området vid och intill servicebyggnaderna får anses föreligga. 

Förutom undertecknade har Ann-Charlotte Linden, Plan- och Bostadssektionen, 
och Jonas Söderstjerna, Rättssektionen, deltagit i beslutet. 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet, se nedan. 

Paul Eric Jönsson 

Anders Johansson 

Bilagor: Kopia av föreslagen detaljplan samt förstorad kopia av detaljplanekartan 
som visar vilka ytor av strandskyddet som upphävs .. 

Kopia till: 
Naturvårdsverket 
Naturvårdsansvarig i Hässleholms kommun 
Boverket, Karlskrona 
Lantmäterimyndigheten (informationsgruppen, kartgruppen, förrättningsgruppen) 

Akten 
(Per e-post) för registrering (JP) 
Landskapssektionen: AJ, PEJ, strandskyddsregistret (KE) 

2(3) 
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BESLUT 

2007-08-15 

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL REGERINGEN 
Om Ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut skall N i skriva till Regeringen, 
miljödepa11ementet. Överklagandet skall dock skickas till Länsstyrelsen i 
Skåne län, 205 15 Malmö. 
Av överklagandet skall framgå vilket beslut N i överklagar (ange diarienummer) 

och hur N i vil l att beslutet skall ändras. N i bör också tala om varför N i anser att 
beslutet skall ändras. Skrivelsen skall undertecknas. Uppge även adress och 
telefonnummer. Om N i har handlingar eller annat som N i anser stöder E r 

uppfattning så bör Ni skicka med detta. Länsstyrelsen måste ha fått Ert 
överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Annars kan 
överklagandet inte tas upp till prövning. Behöver N i veta mer om hur Ni skall 
göra kan Ni kontakta Länsstyrelsen, tel. 040-25 20 00 (växel). 

3(3) 

511-19347-07 
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Detaljplanekarta 

METER skala l:2000 

l1rn11111I I I I I 
0 20 40 60 80 100 
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Detalj från 
handikappparkefing 
vid norra delen av 
badplatsområdel 

Detaljplan för 

Lursjöns camping och badplats, 
Hästveda, Hässleholms kommun, Skåne län 

PLANBESTÄMMELSER 
Följand■ gäller inom områden med nedenslåi:tnde beteekliingar. EntSa.st ilngivf:m anvåndni'lg och 
utforrmlng är tnlåten. Bestämmelser utan beteckn ing gåller inom hela planonvMeL 

GRÄNSER 

-- -- • Linje ritad 3 meter utanför planområdets gtAns 

-- , -- Användnilgsgräns 

-- . . - - Egenskapsgrål'ls 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Can,pingplal> 

Bodplatsornrade 

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDEN 

I WB / Vattenområde dår bryggor UIJa:ts anordna.s för badplatsOfflradel 

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 

.._I --~...._,· I MBl1<en tår inte bebyggas 

Mart.en skaD vara tllgånglig fOt aUmänna underjonSlska /e:dnlngar 

Marken skaJI vara lllgångllg för aRmål'\ gång• och cykeltrafik 

Marken skall vara tiltgänglig fÖ< billtofik för bOAnde samt In- acli utfart ~Il camping 

och handikapparkering 

MARKENS ANORDNANDE 
park"ering 

n2 

Parkering IIJ! bildplatsen skall nnnas 

Berintng kulle med buskar ska bevaras 

Område som skall Milas planterat 

Särsltift 1Jårdefull miljö. Fiigata mec:1 enkelsidig stengärdsgl)l'd ska bt;t'o'ar..tS 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Hågsta antal Våningar 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden år 10 är etter det att de!alplanen vinner laga; IQ-aft 

TUI planen hör. 
Pl~nprogram 
P/anbesk.rtvolng 
Genomr&andeDeskrtvtllng 

Mlij-ng 
FasUghetsfOrteclcnlng 
Samr:åd$re<fogörelse 

Utställningshandling 

Detaljplan för 

Lursjöns camping och badplats, 
Hästveda, Hässleholms kommin. Skåne län 

Uppräna<! 2006--09-12, reviderad 2006-12-12 

Leif Berg 
Sl~dsbyggnadsctre"f 

Version 

Annlca Halmt,erg 
Ptanarklt:ekt 

2007-03-20 

T:\S8 K\plan\dp\hastYeda'lurcamp\kamMplltmi.:arta 

Beslutsda:UTI 

......... 

lnstan 

BN 



Likalydande 
länsstyrelsen, LST 
20515 Malmö 
skane@lansstyrelsen.se, 
Byggnadsnämnden 
Hässleholms kommun 
281 80 Hässleholm 
kommunen@hassleholm.se och 
Kommunens auktoriserade revisorer 
Hässleholms kommun 
281 80 Hässleholm 
kommunen@hassleholm.se 

~-----·-· -- -------

2.018 -w- 1 6 
Dnr: 

Klagan över dispens ang. strandskydd för Tottarp 1:30, Hässleholm kn 
Krav 
Begär härmed att LST upphäver dispens ang. strandskydd för serveringsbyggnad å Tottarp 1:30, då 
beslutet vilar på felaktig grund. Begär även att anstånd ges tre veckor efter det vi har erhållit beslutet 

om dispens i vår hand, för att inom denna tid inkomma med eventuella kompletterande uppgifter. 

I alternativ begär vi att ny infart ordnas till serveringen, så att den alltmer riskfyllda trafiksituationen 
intill oss, efter en ordentlig genomgång av en opartisk konsult, löses på ett fullgott sätt, på plats för 
uttagen infart för serveringen, och inte på en privat väg. Exempel på obehörig trafik ges i Bilaga 1. 

Vf kräver även att kommunens auktoriserade revisorer skall granska ärendet mht personkorruption. 
Gunder för klagan 
Handläggningen av dispensen är felaktig, då vi å Påarp 15:1 och Påarp 18:1, som rågångsgrannar och 
ägare av infarten till serveringen, inte har fått yttra oss. Vi å Påarp 15:1 och Påarp 18:1 begärde 2018-

07-29 ett möte med kommunen, om följande frågor, utan att vår begäran ens besvarades: 

1. Upprustning av serveringslokal och information om arrende samt åtgärdsprogram mot 
ökande trafik på badplatsområdet och vid lekplatsen 

2. Åtgärdsprogram mot ständigt ökande trafik på enskild väg och privat tomt för åtkomst till 
restaurang och badplats 

3. Åtgärder mot utnyttjande av parkering för funktionshindrade och privat tomt, av obehöriga, 

och inte funktionshindrade, året runt 
4. Åtgärder mot blockering genom parkering på enskild väg samt på allmän väg och cykelbana. 

Vad gäller motivet för dispensen, att serveringsbyggnaden är undantagen för strandskydd, enligt 
detaljplanen, så är fråga om en förväxling, då undantaget avser servicebyggnaden, som ligger 86 m 
från Lursjön, och inte serveringsbyggnaden, som ligger 32 m från sjön. Det är redan nu trångt nog för 
folk att passera serveringsbyggnaden och med 10 m utökad serveringsbyggnad och avstyckad terrass, 
så stängs så småningom fri väg förbi serveringsbygganden helt, även beaktande erosion av stranden. 

Vintern 2017 /2018 var dessutom serveringsbyggnaden till tre {3) sidor omfluten av vatten, varför 
allmänhetens tillträde till passagen blir noll med dispensen. Detta kan inte ligga i samhällets intresse. 

Om passagen stängs innebär detta att allmänhetens fria rörlighet längs stranden störs eller stängs 

helt vintertid. Vidare innebär en begränsad passage att båtplatsen får flyttas till norra Lursjöbaden. 

Dispensen från strandskyddet är ett krav från arrendatorn, för att denne skall ta emot 
serveringsbyggnaden, gratis, samt en tomträtt på 942 kvm, utan föregående anbudsförfarande, vilka 
förfaranden strider mot Kommunallagen, KL, 2 kap. § 1, dvs. att alla medborgare skall behandlas lika, 
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från ekonomisk synpunkt. Serveringsbyggnaden har under arrendatorns 12-åriga regim, totalt 
förfallit, i brist på underhåll, vilken brist är klart avsiktllg, för att byggnaden skulle bli värdelös, och i 
strid med gällande arrendeavtal, som stipulerar, att byggnaden skall underhållas till föregående skick. 

Tomträtten kan värderas till mellan en (1) och två (2) miljoner kr på Lursjöns överlägset bästa läge. 

Bägge åtgärderna, dels gåva av byggnaden, dels bildande av tomträtt utan konkurrrens. är ity illegala. 

Det får betvivlas att den nuvarande arrendatorn kommer att bedriva förlustbringande verksamhet, i 
serveringsbyggnaden. Ett par år har rörelseförluster förkommit, 2 tkr (2016) resp. 117 tkr (2015). 

Kommunen kan inte i ett gåvobrev för byggnaden eller i ett tomträttsavtal, nödga gåvotaganden 
resp. tomträttsmottagaren till förlustbringande verksamhet. Högsäsongen är kort, ca 2½ månad per 
år, och restaurangen avsides belägen, i glesbygd, varför lönsamhet nog inte någonsin kan uppnås. 

Sannolikhet ger kommunen arrendatorn möjlighet att sälja fastigheten framgent, för annat ändamål. 

Varför ges ingen annan möjlighet köpa tomten? Byggnadsnämndens beslut stinker personkorruption! 

Kommunens auktoriserade revisorer bör därför granska ärendet och frågan om bulvanverksamhet. 

Sammanfattningsvis begär vi att LST upphäver dispens angående strandskydd för 
serveringsbyggnaden, då beslutet vilar på felaktig grund. Vi begär även att anstånd ges tre veckor 
efter det vi har erhållit beslutet om dispens i vår hand, för att, inom denna tid, Inkomma med 
eventuella kompletterande uppgifter. Alternativt begär vi att ny infart ordnas till serveringen, så 
att den alltmer riskfyllda trafiksituationen intill oss, efter en ordentlig genomgång av en opartisk 
konsult, löses på ett fullgott sätt, på plats för uttagen Infart för serveringen, och inte på privat väg. 

Vi begär även syn på platsen före beslut i LST med närvaro av hela BN och förrättningslantmätare. 

Vi kräver att kommunens auktoriserade revisorer skall granska ärendet (personkorruption?). 

Lursjöbaden 2018-10-15 

Gabrielle Svensson Andre Wästerlid 
Boende å rågångsfastighet Påarp 15:1, Påarp 2310A, 282 76 Hästveda 

flinken20@gmail.com 

/rq:U:;,_ cYcnrrm ........................... . 
Kerstin Svensson Lars-Göran Svensson 

Rågångsfastigheter Påarp 15:1 och Påarp 18:1, Påarp 2310B, 282 76 Hästveda 
lasse@osbybillack.se 

~ = ~----= -~~~ Bertil Persson 
Rågångsfastighet Påarp 16:1, Påarp 2311, 282 76 Hästveda 

info@bertil-persson.se 
Bilaga 1: Exempel på obehörig trafik på privat väg vid infarten till Lursjöbaden (2 sid.) 



Från: "Carina Koskinen" <Bn.Diarie@hassleholm.se> 
Skickat: Thu, 18 Oct 2018 10:45:40 +0100 
Till: "Länsstyrelsen Skåne" <skane@lansstyrelsen.se> 
Ämne: Ärende: [BN 2018-000111:395634] till miljöenheten: Byggnadsnämndens beslut 
om strandskyddsdispens Tottarp 1:30 
Bilagor: c00243320180125133232.pdf, doc00254220180125164517.pdf, ansökan om 
dispens tottarp 1_30 text KOMPLETTERING.PDF, Orto från 1975.pdf, Reviderad tomtplats.pdf, 
Tjänsteutlåtande strandskydd.Pdf, 511-19347-07 (003).pdf.Pdf, Beslut upphv strandskydd 2007.pdf.Pdf, 
doc02619620181016090537.pdf.Pdf, 172.pdf.Pdf 

Ärende: [BN 2018-000 111 :395634] H1::j ! 

Översänder byggnadsnämndens beslut och handlingar i ärende gällande strandskyddsdispens. 

Översänder även klagan från Gabrielle Svensson, Andre Wästerlid, Kerstin Svensson, Lars-Göran Svensson och 
Bertil Persson. 

Med vänlig hälsning 

Carina Koskinen 
Nämndsekreterare 
Stadsbyggnadskontoret 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

H""ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 103 

Trafikplats till Hässleholm Nord 
Dnr: KLF 2022/254 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

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

Reservationer 

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

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

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

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

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

Under rubriken Beskrivning av ärendet i protokollet från ovannämnda samman
träde anfördes följande. Tekniska förvaltningen har i dialog med Trafikverket 
kommit fram till den process som krävs för att den planerade trafikplatsen till 
Hässleholm Nord ska kunna genomföras. Det första steget i processen är att 
kommunen och Trafikverket godkänner och undertecknar ett medfinansieringsavtal 
med den innebörd att Trafikverket ska planera och genomföra trafikplatsen. Avtalet 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

16 (34) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

kommer även uppskatta den förväntade kostnaden och ange hur den ska fördelas 
mellan parterna. Eftersom verksamhetsområdets framdrift är av principiell karaktär 
föreslås att beslutet, att anhålla om ett avtal, fattas av kommunfullmäktige och 
verkställs av tekniska nämnden. 

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

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

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-01, § 62, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

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

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

17 (34) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-04-28 KLF 2022/254 

      

 Kommunfullmäktige 
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 
 

Trafikplats till Hässleholm Nord 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att tillsammans med Trafik-
verket upprätta ett förslag till ett medfinansieringsavtal för uppförande av en 
trafikplats till det framtida verksamhetsområdet Hässleholm Nord. 
 

 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 24 mars 2022, § 18, följande. 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

- Uppdra åt tekniska nämnden att anhålla hos Trafikverket om ett medfinansierings-
avtal för uppförande av en trafikplats till det framtida verksamhetsområdet Hässle-
holm Nord. 
 
Under rubriken Beskrivning av ärendet i protokollet från ovannämnda samman-
träde anfördes följande. Tekniska förvaltningen har i dialog med Trafikverket 
kommit fram till den process som krävs för att den planerade trafikplatsen till 
Hässleholm Nord ska kunna genomföras. Det första steget i processen är att 
kommunen och Trafikverket godkänner och undertecknar ett medfinansieringsavtal 
med den innebörd att Trafikverket ska planera och genomföra trafikplatsen. Avtalet 
kommer även uppskatta den förväntade kostnaden och ange hur den ska fördelas 
mellan parterna. Eftersom verksamhetsområdets framdrift är av principiell karaktär 
föreslås att beslutet, att anhålla om ett avtal, fattas av kommunfullmäktige och 
verkställs av tekniska nämnden. 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

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

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

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef  
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden 

 

 

  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 7 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 
 

Trafikplats till Hässleholm Nord 
Dnr: TF 2022/134 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 
 

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

 

Yrkande 
Ernst Herslow (FV) yrkar avslag till liggande förslag.  
Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Agne Nilsson (C), 
Simon Berneblad (KD) yrkar bifall till liggande förslag.  

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag och Ernst Herslows (FV) avslagsyrkande mot 
varandra och finner liggande förslag till beslut bifallet.  
 

Beskrivning av ärendet  
 

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

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-08, § 28, följande:   
 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 8 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 
 
Uppdra åt tekniska nämnden att anhålla hos Trafikverket om ett 
medfinansieringsavtal för uppförande av en trafikplats till det framtida 
verksamhetsområdet Hässleholm Nord. 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-02-24 TF 2022/134 

      

  
Handläggare 
Enhetschef 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 
 

Trafikplats till Hässleholm Nord 
Förslag till beslut 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
besluta: 

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

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har i dialog med Trafikverket kommit fram till den process 
som krävs för att den planerade trafikplatsen till Hässleholm Nord ska kunna 
genomföras. Det första steget i processen är att kommunen och Trafikverket 
godkänner och undertecknar ett medfinansieringsavtal med den innebörd att 
Trafikverket ska planera och genomföra trafikplatsen. Avtalet kommer även 
uppskatta den förväntade kostnaden och ange hur den ska fördelas mellan parterna. 

Eftersom verksamhetsområdets framdrift är av principiell karaktär föreslås att 
beslutet, att anhålla om ett avtal, fattas av kommunfullmäktige och verkställs av 
tekniska nämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Det innebär ingen förlust av tid i projektet att beslut i ärendet fattas i 
kommunfullmäktige eftersom tekniska förvaltningen ändå avser återkomma med ett 
ärende till kommunfullmäktige i december 2022 för att besluta om att godkänna 
medfinansieringsavtalet, godkänna en budget för att genomföra avtalet samt 
godkänna en budget för att genomföra en första etapp av verksamhetsområdet. 

Tekniska förvaltningen genomför under första halvan 2022 kompletterande 
undersökningar i syfte att förbättra kalkylen för genomförande av 
verksamhetsområdet. 

 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Upplägget bygger på följande förutsättningarna från Trafikverket: 

 Innan Trafikverket genomför trafikplatsen krävs att Trafikverket tar fram en 
vägplan. 

 Innan Trafikverket tar fram en vägplan krävs att projektet ligger med i 
Trafikverkets sexåriga verksamhetsplan. 

 Innan Trafikverket lägger in projektet i den sexåriga verksamhetsplanen 
krävs ett godkänt och undertecknat medfinansieringsavtal. 

 Innan Trafikverket godkänner och undertecknar medfinansieringsavtalet 
krävs dels att kommunen har gjort det samma, samt dels att kommunen har 
fattat beslut om en budget för genomförande av åtminstone en första etapp 
av verksamhetsområdet. 

Trafikverket upprättar sin verksamhetsplan för nästkommande fyra år med en 
”utsikt” över två år på våren. Den gäller därefter från och med 1 januari året därpå. 
Verksamhetsplanen som tas fram våren 2023 gäller från och med 2024-01-01. 

När Trafikverket planerar in projektet i verksamhetsplanen sätts en fullständig 
tidplan – från påbörjad vägplan till och med färdigställd entreprenad. Det är med 
andra ord först i detta skede som kommunen med säkerhet kan ta del av tidplanen. 
Trafikverket kan inte heller i förväg tala om under vilket år i verksamhetsplanen 
som projektet kan påbörjas. Det vill säga projektet kan komma att påbörjas något av 
åren 2024 t.o.m. 2029. Vid en uppskattad tidplan om sex år skulle projektet alltså stå 
färdigt för trafik något år från år 2029 t.o.m. 2035.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt. 

Barnperspektivet  

Ej aktuellt. 

Miljökonsekvenser  

Detaljplanens konsekvenser har utretts i planskedet. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 
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JAV 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunens andel av investeringen kommer uppgå till i stort sett hela 
investeringen eftersom det i grunden är ett kommunalt projekt. I det utkast till avtal 
som togs fram år 2018 var den totala kostnaden uppskattad till mellan 60 och 70 
miljoner kronor (prisnivå 2017-06-01) varav Trafikverket åtog sig en fast 
delfinansiering om 4 miljoner kronor. I totalsumman ingick endast åtgärder i den 
statliga infrastrukturen. Med tanke på den prisutveckling som har varit sedan dess är 
det troligt att prisbilden i ett nytt utkast kommer att öka kraftigt.  

 
Bilagor 

- 

 

 

Sändlista: 

Handläggaren, tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

Jonatan Jeppsson Norberg  



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i sin helhet med 
tillägget att punkt 2 i motionen arbetas in i den befintliga lokalförsörjningsplanen. 

Reservationer 

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

Yrkande 

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

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

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT/TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin G ustavsson (KD) X 

Thomas Haraldsson (L) X 

Hanna Nilsson (SO) X 

Ulf Berggren (SO) X 

Sven Lundh (SO) X 

Björn Widmark (FY) X 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

44 (49) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Lena Wallentheim (S) 

Joachim Fors (S) 

Irene N ilsson (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars J ohnsson (M) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

8 5 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

- Att planen därefter lyfts för politiskt beslut. 

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

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

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

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

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 81, kommunstyrelsen att 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

3 t~ 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen i sin helhet med tillägget att punkt 
2 i motionen arbetas in i den befintliga lokalförsörjningsplanen. 

Lars J ohnsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet med tillägget att punkt 2 i 
motionen arbetas in i den befintliga lokalförsörjningsplanen. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen inklusive Hanna Nilssons yrkande. 
Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Hanna Nilssons yrkande 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 Hanna Nilsson yrkande röstar nej". 

1-ja röst och 2 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: 
Lars J ohnsson (M) 

Följande röstar nej: 
Hanna Nilsson (SD) 
Lena Wallentheim (S) 

Därmed har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bifalla Hanna Nilssons 
yrkande. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

46 (49) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-06-29 KLF 2022/64 

      

 Kommunfullmäktige 
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 att göra en långsiktig plan för Hässleholms 
små- och byskolor 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Hanna Sjöstrand, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 
 
-Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en långsiktig 
plan för renovering av våra små- och byskolor med inriktning långsiktighet, 
underhåll, användande och utveckling. 

-Att planen därefter lyfts för politiskt beslut. 
 
Motionen har remitterats för yttrande till barn- och utbildningsnämnden och 
tekniska nämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut på sammanträde den 16 juni 2022, § 85, 
föreslagit att motionen mot bakgrund av vad som framgår av tjänsteskrivelse ska 
anses besvarad. 
 
Av nämnda, omfattande tjänsteskrivelse anförs under rubriken Sammanfattning 
följande.  
 
I tjänsteskrivelsen redovisas bedömningar av skolfastigheternas skick ur verksam-
hetssynpunkt. Det konstateras att behoven av modernisering och renovering 
varierar mellan de skolor som omnämns i motionen, allt från mycket omfattande 
när det gäller Stoby skola till relativt begränsade när det gäller Tormestorps skola. 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Samtidigt finns det mycket påträngande och angelägna moderniserings-och 
renoveringsbehov när det gäller andra skolor inom kommunen. Bedömningen är 
därför att prioriteringen av vilka skolor som det ska göras insatser i även i 
fortsättningen bör ske i den årliga lokalbehovsprioriteringen, som bildar underlag 
för budgetberedningens arbete. Mot bakgrund av detta föreslås att motionen ska 
anses besvarad. 
 
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 23 juni 2022, § 55, att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen ”då detta arbete bör ingå i nämndernas 
lokalbehov med prioriteringsordning och att det finns redan framtagna underhålls-
planer för våra byskolor”. 
 
Bedömning 
 
Av yttrandena från nämnderna framgår att de finns underhållsplaner för alla skolor i 
kommunen. Det framgår också att det finns mycket påträngande och angelägna 
moderniserings-och renoveringsbehov även när det gäller andra skolor inom 
kommunen än den av motionärerna omtalade kategorin. Frågan om renovering eller 
andra åtgärder på en skola bör enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning 
grundas på behovet, inte på var skolan är belägen eller dess storlek. Mot denna 
bakgrund föreslås att motionen avslås. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 

 

  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 13 (18) 
Sammanträdesdatum:  
2022-06-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 
 

Motion om att göra en långsiktig plan för Hässleholms små- 
och byskolor 
Dnr: TF 2022/135 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då detta arbete 
bör ingå i nämndernas lokalbehov med prioriteringsordning och att det finns redan 
framtagna underhållsplaner för våra byskolor. 
 
 

Yrkande 
Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Andreas Novotny (M), Agne Nilsson 
(C), Simon Berneblad KD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen.  
 

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

Beskrivning av ärendet 
Hanna Nilsson (SD) och Hanna Sjöstrand (SD) har inkommit med en motion om 
att göra en långsiktig plan för Hässleholms små- och byskolor. 
 

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

 
- Att planen därefter lyfts för politiskt beslut. 

 

Tekniska förvaltningen anser att långsiktig planering utav våra lokaler bör ingå i 
respektive nämnds lokalbehov och i detta fall av barn- och utbildningsnämnden 
samt att tekniska förvaltningen redan har framtagna underhållsplaner. 
 

Ärendets tidigare behandling 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 14 (18) 
Sammanträdesdatum:  
2022-06-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-06-07, § 93, följande:   
 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då detta arbete 
bör ingå i nämndernas lokalbehov med prioriteringsordning och att det finns redan 
framtagna underhållsplaner för våra byskolor. 
 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 19 (37) 
Sammanträdesdatum:  
2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 85   
 

Svar på motion "Göra en långsiktig plan för Hässleholms små- 
och byskolor" 
Dnr: BUF 2022/492 

Beslut 
 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 
 
Att motionen anses besvarad mot bakgrund av tjänsteskrivelsen. 

Reservationer 
 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
 
Jens Lindholm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 
 
Ordförande ställer de två förslagen emot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden har bifallit liggande förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition godkänns: Den som anser att motionen är besvarad 
röstar ja. Den som vill att motionen ska bifallas röstar nej. 
 
7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 
 
Följande röstar ja: Joachim Fors (S), Erik Berg (M), Stefan Svensson (KD), 
Agnetha Karlsson (MP), Monica Ero (S), Åsa Thurn (S) och Stefan Larsson (M). 
 
Följande röstar nej: Jens Lindholm (SD), Susanne Lotts (SD), Daniel Talmid (SD) 
och Lars Klees (SD). 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå att 
motionen anses besvarad. 
 



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 20 (37) 
Sammanträdesdatum:  
2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beskrivning av ärendet  
 
Hanna Nilsson och Hanna Sjöstrand (SD) har i en motion till 
kommunfullmäktige yrkat: 
 
” - Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en 
långsiktig plan för renovering av våra små- och byskolor med inriktning 
långsiktighet, underhåll, användande och utveckling. 
- Att planen därefter lyfts för politiskt beslut.” 
I tjänsteskrivelsen redovisas bedömningar av skolfastigheternas skick 
ur verksamhetssynpunkt. Det konstateras att behoven av modernisering 
och renovering varierar mellan de skolor som omnämns i motionen, allt 
från mycket omfattande när det gäller Stoby skola till relativt 
begränsade när det gäller Tormestorps skola. 
 
Samtidigt finns det mycket påträngande och angelägna moderniserings- och 
renoveringsbehov när det gäller andra skolor inom kommunen. 
Bedömningen är därför att prioriteringen av vilka skolor som det ska 
göras insatser i även i fortsättningen bör ske i den årliga lokalbehovsprioriteringen, 
som bildar underlag för budgetberedningens arbete. 

 

Ärendets tidigare behandling 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-06-02, § 72, följande:   
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 
 
Att motionen anses besvarad mot bakgrund av tjänsteskrivelsen. 
 
Yrkande 
Jens Lindholm (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Omröstning 
Ordförande ställer de två förslagen emot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott har bifallit liggande förslag. 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(12) 

Datum Diarienummer 
22-04-27  

 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare 
Rolf Bengtsson  
Utredare 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
0451-26 84 83 
rolf.bengtsson@hassleholm.se 

 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen   
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Yttrande över motion om att göra en långsiktig plan för 
Hässleholms små- och byskolor 
 
Förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 
 
Att motionen anses besvarad mot bakgrund av tjänsteskrivelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Hanna Nilsson och Hanna Sjöstrand (SD) har i en motion till 
kommunfullmäktige yrkat 
 
” - Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en   
     långsiktig plan för renovering av våra små- och byskolor med  
     inriktning långsiktighet, underhåll, användande och utveckling. 
  -  Att planen därefter lyfts för politiskt beslut.” 
 
I tjänsteskrivelsen redovisas bedömningar av skolfastigheternas skick 
ur verksamhetssynpunkt. Det konstateras att behoven av modernisering 
och renovering varierar mellan de skolor som omnämns i motionen, allt 
från mycket omfattande när det gäller Stoby skola till relativt 
begränsade när det gäller Tormestorps skola. 
 
Samtidigt finns det mycket påträngande och angelägna moderniserings- 
och renoveringsbehov när det gäller andra skolor inom kommunen. 
Bedömningen är därför att prioriteringen av vilka skolor som det ska 
göras insatser i även i fortsättningen bör ske i den årliga lokalbehovs-
prioriteringen, som bildar underlag för budgetberedningens arbete. 
Mot bakgrund av detta föreslås att motionen ska anses besvarad. 
 
 
 
 

Hässleholms 
kommun 
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Utredning av ärendet 
 
Hanna Nilsson och Hanna Sjöstrand (SD) har i en motion till 
kommunfullmäktige yrkat 
 
” - Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en   
     långsiktig plan för renovering av våra små- och byskolor med  
     inriktning långsiktighet, underhåll, användande och utveckling. 
  -  Att planen därefter lyfts för politiskt beslut.” 
 
Barn- och utbildningsnämnden har ombetts yttra sig över motionen. 
 
Motionen fokuserar på skolorna som fastigheter. Yttrandet kommer därför 
fortsättningsvis också att helt fokusera på hur de berörda skolorna ur 
brukarperspektiv ger förutsättningar för att bedriva en god verksamhet. De 
fastighetstekniska frågorna, dvs frågan om underhålls- och renoveringsbehov 
utifrån fastigheternas långsiktiga skick hanteras av fastighetsägaren, Tekniska 
förvaltningen. 
 
Det finns flera andra aspekter på en satsning på de mindre skolenheterna, 
både ekonomiska och skolpolitiska. Det finns utrymme för flertalet av eleverna 
på de större enheterna i kommunen. Det finns också utifrån skolans 
styrdokument ett stort antal fördelar med att utbildningen bedrivs på större 
enheter. 
 
Ett övervägande om en satsning på de mindre skolorna är därför ett rent 
kommunalpolitiskt övervägande som handlar om livsnerv och service i de 
mindre orterna. Det är självklart så att om skolorna ska finnas långsiktigt ska de 
också ha goda förutsättningar för att bedriva en god utbildning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar årligen om en lokalbehovsprioritering 
som underlag för kommunens gemensamma lokalbehovsprioritering. Den enda 
av de enheter som omnämns i motionen som för närvarande finns med i 
nämndens lokalbehovsprioritering är Stoby skola, där behovet är mycket stort 
av en genomgripande ny- eller ombyggnad. Lokalerna är slitna, trånga och 
omoderna i nästan alla avseenden, vilket framgår av den grundliga 
redovisningen nedan. 
 
I Ballingslöv var det under en period aktuellt att skolan skulle byggas om till 
förskola och skolan skulle placeras i modulbyggnader. Dessa planer är dock 
avskrivna och i nuläget är det en lösning på goda lokaler för förskolan som 
eftersöks. 
 
Nedan redovisas en koncentrerad beskrivning av lokalernas funktionalitet som 
rektor alternativt bitr rektor för respektive skola har ombetts göra. Köken 
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omfattas inte av beskrivningen, då de nu organisatoriskt finns inom Tekniska 
nämndens ansvarsområde. 
 
Ballingslöv 
 
Skolan omfattar idag årskurserna F-6. Skolan har 38 elever (januari 2022). I de 
aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 60 elever (mars 2022), 
vilket betyder att en betydande andel har valt andra skolor. Bedömd kapacitet 
utifrån verksamhetens perspektiv är ca 80 elever. Förutsättningen för att kunna 
ta emot så många elever är att de är relativt jämnt fördelade mellan 
årskurserna, och motsvarande gäller för övriga skolor som behandlas i ärendet. 
 
Lokalsituationen 
 
Klassrummen är slitna och behöver underhållas, men bedöms för övrigt 
vara godtagbara. Det saknas grupprum till varje klassrum. 
 
Undervisningen i slöjd, musik, hem- och konsumentkunskap samt 
moderna språk ordnas genom att eleverna bussas till Hästveda skola 
där undervisningen genomförs. Denna lösning fungerar i huvudsak bra, 
dock påverkas schemaläggning och tillgänglighet. Idrottshall finns i 
Ballingslöv och undervisningen sker på plats.  

Fritidshemmets lokaler är godtagbara utifrån nuvarande verksamhet. 

Skolan har ett mycket litet bibliotek i källarplan. När eleverna är i  
Hästveda kan de nyttja det integrerade folk-/skolbiblioteket för 
besök/lån, osv.  

Skolan har en liten matsal som vid lunch kompletteras av möjligheten 
att äta i klassrummet för årskurserna 4-6.  
 
Det finns personalarbetsplatser som dock delas med fikarummet, vilket 
medför att det är trångt och orsakar störningsmoment när någon vill 
arbeta. Dock finns alternativet att personalen stannar i sina klassrum för 
planering. 

Utemiljön är mycket fin, med skogsmiljö tillgänglig som används för 
aktiviteter. Skolan ligger vid genomfartsväg, men det finns uppsatt 
staket mot vägen. 

Det saknas uppehållsytor inomhus. 

Den digitala uppkopplingen fungerar dåligt, vilket ger bristande 
likvärdiga förutsättningar.  
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Farstorp 
 
Skolan omfattar idag årskurserna F-6. Skolan har 44 elever (januari 2022). I de 
aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 41 elever (2022 års  
befolkningsprognos). Det är således fler elever som väljer skolan än de som 
bor i skolans upptagningsområde. Bedömd kapacitet utifrån verksamhetens 
perspektiv är ca 100 elever. 
 
Lokalsituationen 
 
Skolans lokalsituation är till stora delar lik Ballingslövs skolas. 
 
Klassrummen är slitna och behöver underhållas, men bedöms för övrigt 
vara godtagbara. Det saknas grupprum till varje klassrum. 
 
Undervisningen i slöjd, musik, hem- och konsumentkunskap samt 
moderna språk ordnas genom att eleverna bussas till Hästveda skola 
där undervisningen genomförs. Denna lösning fungerar i huvudsak bra, 
dock påverkas schemaläggning och tillgänglighet. Idrottshall finns i 
Farstorp och undervisningen sker på plats.  

Fritidshemmets lokaler är godtagbara utifrån nuvarande verksamhet.     

Skolan har ett mycket litet bibliotek i källarplan. När eleverna är i  
Hästveda kan de nyttja det integrerade folk-/skolbiblioteket för 
besök/lån, osv.  

Skolan saknar helt matsal, utan eleverna äter i klassrummen. Detta är 
långt ifrån idealiskt, men det är inarbetat och fungerar. 
 
Det finns personalarbetsplatser som dock delas med fikarummet, vilket 
medför att det är trångt och orsakar störningsmoment när någon vill 
arbeta. Dock finns alternativet att personalen stannar i sina klassrum för 
planering.  

Utemiljön är mycket fin, med skogsmiljö tillgänglig som används för 
aktiviteter. Skolan ligger intill genomfartsväg. Det finns uppsatt staket 
mot vägen.  

Det saknas uppehållsytor inomhus. 

Den digitala uppkopplingen fungerar dåligt, vilket ger bristande 
likvärdiga förutsättningar.  
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Finja 
 
Skolan omfattar idag årskurserna F-6. Skolan har 67 elever (januari 2022). I de 
aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 72 elever (mars 2022). 
Bedömd kapacitet utifrån verksamhetens perspektiv är ca 90 elever. 
 
Skolan är sliten, men för övrigt är klassrummen godtagbara med visst 
underhållsbehov. Det saknas grupprum. 
 
Undervisningen i slöjd, musik årskurs 4-6, hem- och konsumentkunskap och 
idrott och hälsa i årskurs 5-6 bedrivs i Tyringe, vilket bedöms vara en godtagbar 
lösning med ett väl fungerande samarbete skolorna emellan. Idrotts-
undervisningen i årskurs 1-4 bedrivs i Finja, i fungerande lokal. 
 
Fritidshemmet har en stor lokal, och den fungerar inte bra för att tillsäkra en god 
arbets- och lärmiljö. 
 
Skolbibliotekets lokaler bedöms som undermåliga ur såväl arbets- som lärmiljö. 
 
Matsalen är en godtagbar lokal. 
 
Utrymme för personliga arbetsplatser för personalen saknas. 
 
Det är önskvärt att komplettera aktivitetsmöjligheter utomhus. 
Föräldraföreningen arbetar för närvarande med att söka medel för en 
multiarena, och om en sådan kommer till stånd bedöms utemiljön som god. 
Det saknas uppehållsytor för eleverna inomhus. 
 
Mala 
 
Skolan omfattar idag årskurserna F-6. Skolan har 69 elever (januari 2022). I de 
aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 79 elever (mars 2022). 
Bedömd kapacitet utifrån verksamhetens perspektiv är ca 105 elever. 
 
Lokalsituationen 
 
Det finns 4 ordentliga klassrum på Mala skola, 1 lite mindre och en 
inredd källarlokal. Detta bedöms som fullt fungerande om skolan har ett 
elevantal på max 90. Det finns för få grupprum sammantaget, inte ens 
ett till varje klassrum, vilket medför svårigheter att fullt ut anpassa 
undervisningen till styrdokumenten och alla elevers behov. 
 
Undervisningen i slöjd, hem- och konsumentkunskap och idrott och 
hälsa har skolan i Bjärnums skola, vilket fungerar väl. Musiken kan 
förläggas dit vid behov, men det fungerar i klassrummen. Någon musik- 
eller bildsal finns inte på Mala skola. 
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Fritidshemmets verksamhet finns i en inredd källare och kök på plan 1. 
Det finns möjlighet att äta mellanmål i matsalen när det är många elever 
närvarande i fritidshemmet. Lokalerna fungerar väl, förutom att den 
digitala mottagningen är dålig i källaren. 
 
Skolbiblioteket har inga egna lokaler, men det finns ett litet bibliotek i   
F-3-huset och ett litet i 4-6-huset. Det finns möjlighet att få stöd från 
bibliotekarien i Bjärnum. 
 
Matsalen är liten och bullrig, och det är dålig digital mottagning i 
lokalen. Men den fungerar att äta i. 
 
Personalutrymmen/arbetsplatser är utan anmärkning, utifrån nuvarande 
personalstab.  
 
Utemiljö bedöms som mycket god liksom uppehållsytor för eleverna 
inomhus. 
 
Röke 
 
Skolan omfattar idag årskurserna F-6. Skolan har 76 elever (januari 2022). I de 
aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 98 elever (mars 2022). 
Bedömd kapacitet utifrån verksamhetens perspektiv är ca 95 elever. 
 
Skolan är sliten, men för övrigt är klassrummen godtagbara med visst 
underhållsbehov. Det saknas grupprum. 
 
Undervisningen i slöjd, musik årskurs 4-6, hem- och konsumentkunskap och 
idrott och hälsa i årskurs 5-6 bedrivs i Tyringe, vilket bedöms vara en godtagbar 
lösning med ett väl fungerande samarbete skolorna emellan. Idrotts-
undervisningen bedrivs i Röke i årkurs 4, i undermåliga lokaler. 
 
Fritidshemmet har moderna, anpassade lokaler.  
 
Skolbibliotekets lokaler bedöms som godtagbara. 
 
Matsal finns, men arbetsmiljön bedöms som dålig. 
 
Utrymme för personliga arbetsplatser för personalen saknas. 
 
Utemiljön är stor, men skulle behöva kompletteras med fler aktivitetsmöjlig-
heter. Det saknas uppehållsytor för eleverna inomhus. 
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Stoby 
 
Skolan omfattar idag årskurserna F-6. Skolan har 126 elever (januari 2022). I 
de aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 124 elever (mars). 
Bedömd kapacitet utifrån verksamhetens perspektiv är ca 150 elever, men det 
finns problem kopplade till lokalerna som gör det svårt att nyttja kapaciteten. 
 
Lokalsituationen 
 
Skolan uppfyller inte de krav som ställs utifrån skollag och läroplan, 
eller kraven på en god arbetsmiljö. Skolan saknar möjligheter att 
erbjuda de elever som av olika anledningar har behov av enskild 
undervisning alternativt undervisning i mindre grupp, på ett godtagbart 
sätt. De lokaler som man tvingas ta till i dessa situationer är inte alls 
anpassade för ändamålet och måste delas med andra, exempelvis 
skolsköterska, skolbibliotek mm.  
 
Likaså är skolans lokaler inte tillräckliga gällande möjligheter till 
personalarbetsrum, kontor, personalkonferenser, möten med 
vårdnadshavare, etc. Endast rektors rum som är tillräckligt stort och 
fungerar för ändamålet, men är inte ljudklassat, vilket medför att det går 
att höra pågående samtal utanför rummet. 
 
Förskoleklassen finns i ett eget hus, och klassrummet är acceptabelt för 
ca 15 barn. Det finns endast ett väldigt litet grupprum, kapprummet är 
alldeles för litet (dimensionerat för max 8 barn) och endast en icke 
handikappanpassad toalett. Detta läsår finns det 19 elever i 
förskoleklassen och alla kan inte gå in samtidigt.  
 
Klassrummen för nuvarande åk 1 och åk 3 är acceptabla, men det är 
svårt att utnyttja hela rummet då det är väldigt brett men kort, vilket 
påverkar elevernas sikt. Det finns möjlighet till viss avdelning av 
rummen med hjälp av skärmar om man inte är mer än max 20 elever i 
klassen. Det finns inget tillgängligt grupprum i anslutning till 
klassrummen. 
 
Även nuvarande åk 2 och åk 5 har acceptabla klassrum för max 22 
elever. Det finns en fritidshemslokal/grupprum i anslutning som dock 
behöver byggas om så att det kan avdelas och på så sätt täcka båda 
årskursernas behov. Fritidshemslokalen är samtidigt fritidspersonalens 
enda arbetsrum/konferensrum då de inte är i barngrupp, vilket låser 
lokalen för skolundervisning stor del av veckan. 
 
Klassrummen för nuvarande åk 4 och åk 6 är acceptabla, dock mycket 
slitna (äldsta delen av skolan). De har vars ett litet grupprum för max 4 
elever i anslutning till klassrummet. Både klassrum och grupprum är 
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fritidshemsavdelning på eftermiddagen så inget kan vara framme för 
någon verksamhet. Optimalt antal elever i klassrummen är 16-22. Den 
lägre siffran då fritidshemmet måste dela lokal med dem. Det går 
möjlighet att ha 25 elever i klassrummen om fritidshemmet inte skulle 
behöva använda lokalen. Ena klassrummet hyser fritidshemmets 
biljardbord. Det ena grupprummet hyser fritidshemmets myssoffa och är 
då svårt att använda till undervisning. 
 
Idrottssal: Liten (1/2 hall) som är extremt sliten. Det medför att ett flertal 
elever vägrar att duscha eftersom dusch/omklädningsrum är i mycket 
dåligt skick. Det finns material måste förvaras i utrymmen som inte får 
användas för ändamålet, eftersom det saknas tillräckliga förråd. 
 
Fritidshemmet finns i flera olika lokaler. Sockenstugan (kommunens 
äldsta skolbyggnad) har en toalett för 14 personer och är inte godkänd 
ur tillgänglighetssynpunkt. Lokalen är dimensionerad för 22 personer 
men har mellan 28- 35 barn inskrivna. Används som grupprum för åk 1 
och 2 som då tvingas gå ut och runt skolan för att komma dit (50-100 
meter). Mycket undervisningstid läggs på förflyttningar.  
 
Fritidshemspersonalens arbetsrum finns i Storstugan. Rummet är för 
litet för fritidshemmet som har ca 30 barn inskrivna. De måste använda 
klassrum för åk 2 och 5. 
 
Fritidsklubben (fritidshem för de äldre fritidshemseleverna) delar lokaler 
med åk 5 och 6. Skolan kan inte ha saker framme och fritidshemmet 
kan aldrig plocka fram och förbereda något eller låta något vara kvar.  
 
Det finns endast ett personalarbetsrum för fem personer (4-6). Lärarna i 
F-3 har arbetsplats i klassrummen vilket oftast låser ett klassrum för 
fritidshemmets nyttjande. 
 
Modersmålsundervisning kan inte vara i klassrummen efter skoltid 
eftersom det är personalarbetsrum (F-3) eller fritidshem (4-6). Det är 
svårt att hitta grupprum för modersmålsundervisning, då de få rum som 
finns behövs för delningar/särskilt stöd etc. i skolans ordinarie 
undervisning. De hänvisas till skolsköterskans rum, eller biblioteket vid 
enstaka tider, eftersom biblioteket även används för elev i behov av 
enskild undervisning. Troligen har Stoby har det minsta skolbiblioteket i 
kommunen (ca 16 kvadratmeter) som inte är anpassat för att vara ett 
tillgängligt bibliotek. 
 
Specialpedagogen har ett mycket litet kontor/undervisningsrum 
(genomgångsrum för att komma till personalarbetsrummet för årskurs 
4-6) där man kan ha maximalt två elever. I detta rum finns även en 
personaltoalett som man kan använda när det inte är elever i rummet. 
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Det finns ett litet grupprum (genomgångsrum) i anslutning till 
personalarbetsrummet för åk 4-6. Plats för 2-3 elever. I detta rum finns 
även den icke godkända handikappanpassade toaletten vilket gör att 
undervisningen störs varje gång någon behöver använda toaletten. När 
det inte finns någon elev som är i behov av anpassad toalett så är det 
en personaltoalett. 
 
Skolsköterskans mottagningsrum används av denna på tisdagar och av 
kurator på onsdagsförmiddagar. Alla andra tider måste det användas 
som grupprum och konferens/mötesrum. Det är det enda rum där man 
kan ha möte med vårdnadshavare något så när avskilt. Inga rum i 
skolan uppfyller några sekretesskrav. Det är mycket lyhört överallt. 
 
Städförråden är otillräckliga. Material måste förvaras i förråd som inte 
får användas för ändamålet. 
 
Skolan saknar musiksal. Det är svårt eller ibland omöjligt att arbeta med 
alla moment i kursplanens centrala innehåll. Material (keyboard, gitarrer 
etc) måste flyttas runt i skolan. 3 keyboards, högtalare mm förvaras i 
chefsstödets kontor, vilket egentligen är ett förråd på ca 2 gånger 3 m, 
och därmed inte ett ändamålsenligt kontor. På detta kontor förvaras 
även kaffe/te, diskmedel, handsprit etc. 
 
Det saknas sal för bildundervisningen. Material och elevers ”blöta” 
arbeten behöver flyttas mellan salar, vilket förbrukar personaltid. 
Materialet till bildundervisningen förvaras i vagnar i korridor (vilket 
blockerar branddörr). 
 
Vid slöjd, hem- och konsumentkunskap och moderna språk bussas 
eleverna till Ljungdalaskolan respektive Läredaskolan, vilket bedöms 
som en godtagbar lösning. 
 
Det finns otillräckligt med materialförråd, mycket förvaras i högskåp i 
korridor och synpunkter finns från brandinspektion på att det som 
förvaras blockerar branddörrar. Saker förvaras också på vinden (branta 
trappan) och i källaren under matsalen. Det finns ett väldigt litet och 
dåligt anpassat kopieringsrum/förberedelserum. 
 
Personalrummet för litet för de 20-23 personer som jobbar i Stoby. Det 
finns sittplatser för 10-12 personer, och då får någon sitta i vägen för 
vask och passage. Rummet saknar ändamålsenligt pentry och saknar 
frys. 
 
Det saknas konferensrum där halva personalstyrkan ryms. 
 



 10(12) 
 

 

 
  

 
Postadress: Hässleholms kommun, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Havremagasinet, Väpnareg 13 c, Hässleholm 
Telefon: 0451-26 70 00 E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se  
 

 

C:\Docserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001\Working\b8b8bab8-398d-4eaf-ae9a-581dca485fa9\659371_1_0.docx  

Matsalen har plats för ca 60 elever. Golvet är sviktande, lokalen är 
trång, gammal och sliten, och ljudnivån blir mycket hög. Flödet av in- 
respektive utpasserande kolliderar. 
 
Miljön runt Stoby skola erbjuder otroligt många möjligheter till både 
utomhusundervisning, utelek och rekreation. Det är nära till skogen, 
ängarna och kulturlandskapet. Skolgården har stora grönytor med bland 
annat egen pulkabacke och fotbollsplan. En hästhage gränsar till 
skolan.  
 
Själva skolgården är sliten, backig och knutig men få ändå ses som ett 
plus då det finns många möjligheter till aktiv och bra utevistelse. 
 
Tormestorp 
 
Skolan omfattar idag årskurserna F-5. Skolan har 94 elever (januari 2022). I de 
aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 99 elever (mars 2022). 
Bedömd kapacitet utifrån verksamhetens perspektiv är ca 130 elever. 
 
Skolan är i stort sett i gott skick, och vissa förbättringar sker i samband med 
ibruktagandet av den nya förskola som byggs intill Tormestorps skola. Bl a får 
skolan en ny matsal, och även utemiljön förändras. Bl a byggs en multiarena på 
skolgården. 
 
De enda punkter som bedöms som mindre goda är bristen på grupprum samt 
idrottshallens skick. Den är omodern men bedöms som godtagbar. 
 
Undervisningen i slöjd ordnas på Lejonskolan i Sösdala, vilket bedöms som en 
godtagbar lösning. 
 
Västra Torup 
Skolan omfattar idag årskurserna F-3. Skolan har 67 elever (januari 2022). En 
betydande andel av dessa bor i Tyringe, och erbjuds skolskjuts till Västra 
Torups skola. I de aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 37 
elever (mars 2022). Bedömd kapacitet utifrån verksamhetens perspektiv är ca 
70 elever. 
 
Klassrummen bedöms som godtagbara, men det saknas grupprum. 
 
Undervisningen i slöjd bedrivs i Tyringe, vilket bedöms vara en godtagbar 
lösning med ett väl fungerande samarbete skolorna emellan. Idrotts-
undervisningen bedrivs i V Torup, i bristfällig lokal. 
 
Fritidshemmet saknar helt egna lokaler, utan får bedrivas i skolans lokaler, 
vilket medför brister i förutsättningarna för fritidshemmets verksamhet.  
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Skolbibliotekets lokaler bedöms som godtagbara, liksom skolans matsal. 
 
Utrymme för personliga arbetsplatser för personalen saknas. 
 
Utemiljön är i huvudsak god, men skulle behöva kompletteras med ytterligare 
aktivitetsmöjligheter. Det saknas uppehållsytor för eleverna inomhus. 
 
Andra skolor i behov av modernisering, ombyggnad och/eller renovering 
 
Det finns självklart inget att invända mot en plan för att modernisera och rusta 
upp skolor som ska nyttjas på längre sikt. Däremot måste en eventuell plan 
beakta att det finns ett flertal andra skolor, utöver de som redovisas i denna 
tjänsteskrivelse, i behov av upprustning. 
 
Nämnas kan att den del av Vittsjö skola som finns i en modulbyggnad antingen 
måste ersättas eller få en genomgripande ombyggnad och renovering, och att 
delar av Lejonskolan i Sösdala behöver moderniseras och rustas upp. Dessa 
båda skolor finns med som kommande projekt i barn- och utbildningsnämndens 
lokalbehovsprioritering 2021. 
 
Utöver detta kan nämnas att Furutorpskolan i Vinslöv och Röinge skola 
behöver kraftfulla fastighetstekniska åtgärder. När det gäller Furutorpskolan har 
tekniska förvaltningen övervägt om det behövs en helt ny skola som ersätter 
den gamla. En annan skolbyggnad som kommer att kräva omfattande insatser 
är Vedhyggeskolan i Tyringe, den gamla yrkesskolan som i början av 70-talet 
togs i bruk för lågstadiet. Denna omfattades inte av den omfattande 
modernisering av upprustning som skedde av resten av Tyringe skolan mellan 
2005-2007. 
 
Det finns också ett flertal förskolor byggda under den stora utbyggnaden av 
förskolan under 70-talet som är i behov av upprustning och modernisering. 
 
Sammantagen bedömning 
 
Utifrån ovanstående redovisning framgår att det finns varierande behov av 
upprustning av de skolor som omnämns i motionen, allt från mycket angelägna 
när det gäller Stoby skola till relativt begränsade när det gäller Tormestorps 
skola. En plan som beskriver vilka åtgärder som behövs och kostnader för 
dessa kan givetvis tas fram, men knappast tidsättas mot bakgrund av andra 
påträngande behov av moderniseringar av skolor i kommunen. Bedömningen 
är att prioritering av vilka skolor det ska göras insatser på måste ske löpande i 
den årliga lokalbehovsplaneringen. Det vore önskvärt att kommunens 
investeringsbudget-/plan skulle omfatta mer än de tre närmaste åren. I nuläget 
kan vissa objekt finnas med i prioriteringen år efter år, utan att det avsätts eller 
planeras avsättas investeringsmedel. 
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Konsekvenser för verksamhetens brukare 

Upprustning och modernisering av befintliga skolor gynnar självklart 
såväl elevernas lär- och arbetsmiljö som personalens arbetsmiljö, och 
förutsättningar för att erbjuda en god verksamhet i enlighet med skolans 
styrdokument. 

Hur barnperspektivet beaktats 

Se under föregående rubrik. 

Miljökonsekvenser 

Miljökonsekvenser går inte att bedöma, men det för förutsättas att 
upprustning av skolor bidrar till positiva miljökonsekvenser. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser går att bedöma först då en förstudie av 
respektive skola som behöver moderniseras och renoveras är 
genomförd. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 
 
 
 
I tjänsten 
 
 
Niklas Persson  Rolf Bengtsson 
Förvaltningschef  Utredare   
   
 



2022-01-31 

c)verVJedemoKrdenta 
J · Hässleholm 

Motion 

"Göra en långsiktig plan för Hässleholms små- och byskolor" 

Till Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun. 

Sverigedemokraterna värnar om våra byskolor. Skolorna på landsbygden är en förutsättning för att den ska fortsätta 

leva och utvecklas. 

Våra byskolor har många fördelar, inte minst den gemytliga miljön, de mindre elevgrupperna och kamratskap. 

Det blir en annan sammanhållning på små enheter än stora av naturliga själ. 

Byskolor är överlägsna som skolform framför stora skolor. I de små byskolorna finns ett lugn och harmoni som ofta 

saknas i storskolorna . Stämningen blir familjär, det blir inte samma utsträckning av mobbing eller någon förstörelse. 

Resultaten blir bättre eftersom läraren ser och lär känna alla elever. Detta skapar trygghet. 

De flesta av våra större skolor i Hässleholms kommun har på ett eller annat sätt renoverats eller utvecklats. När det 

gäller våra små- och byskolor så har dessa snarare fått leva på att lappa och laga under många år med blandade 

resultat. 

Vi vill med denna motion att man planerar renovering, utbyggnation och underhåll för våra mindre skolenheter 

under en längre period på exempelvis 12 år. Detta för att möjliggöra småskolornas bevarande och utveckling men 

även för att standarden på elever och lärares arbetsmiljö skall förbättras. 

För att göra motionen extra tydlig och för att det inte ska bli några frågetecken kommer vi här redogöra för vilka 
skolor vår motion menar på : Farstorps skola, Tormestorps skola, Mala skola, Västra Torup skola . Stoby skola, Röke 

skola, Ballingslövs skola och Finja skola, 

Sverigedemokraterna yrkar därför: 

-Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för renovering av våra små

och byskolor med inriktning långsiktighet, underhåll, användande och utveckling. 

-Att planen därefter lyfts för politiskt beslut. 

Hanna Nilsson (SD) 



H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

§ 106 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

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

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

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

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

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

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

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

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till punkt 2. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

20 (34) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

H··ssleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till liggande förslag. 

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

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

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

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2022-05-20, § 15, kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

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

"Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala bolag beslutas 
av stämman. I det fallet att moderbolaget har samma ordförande och/ eller 
vice ordförande som ett dotterbolag, utgår månadsarvode endast från ett av 
bolagen. Övriga ersättningar utgår enligt kommunens regler om 
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, i de fall 
respektive stämma beslutar så." 

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

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

Sänt till: 
Personalchef 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

Hässl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 15 

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

Beslut 
Personalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

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

"Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala bolag beslutas 
av stämman. I det fallet att moderbolaget har samma ordförande och/ eller 
vice ordförande som ett dotterbolag, utgår månadsarvode endast från ett av 
bolagen. Övriga ersättningar utgår enligt kommunens regler om 
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, i de fall 
respektive stämma beslutar så." 

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

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

Sammanfattning 

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

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-27 att uppdra åt personalavdelningen att ta 
fram förslag till nytt reglemente avseende bestämmelser om ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda. Personalutskottet har därefter gjort en översyn av 
bestämmelserna. 

Beslut togs i kommunfullmäktige 2020-09-28 om reviderade bestämmelser att gälla 
från 2021-01-01. Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-03 att personalutskottet 
delegeras tolka bestämmelserna. 

Efter att bestämmelserna börjat tillämpas har det inkommit frågor om tolkning som 
fortlöpande har besvarats. 

Personalutskottet beslutade 2021-06-22 att låta göra en utvärdering av 
bestämmelserna efter ett års tillämpning. 

På uppdrag av personalutskottet har personalavdelningen utrett konsekvenserna 
utifrån de frågeställningar som inkommit under året samt utvärderat 
bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 

Under punkten 2.4 har konstaterats att bestämmelserna inte stämmer överens med 
aktiebolagslagen samt att ett behov av förtydligande finns. 

Under punkten 2.6.1.f) har uppmärksammats att även kommunfullmäktiges 
ordförande, likt kommunstyrelsens ordförande, bör ha möjlighet att kalla den 
parlamentariska gruppen. 

Punkten 2.6.1 g) har hanterats i särskild ordning, se diarienr KLF 2021/801. 

I övrigt finner man inga skäl att föreslå att göra några ytterligare förändringar. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Personalutskottet 

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

Personalutskottet 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-05-11 KLF 2022/137 

      

  
Handläggare 
Personalchef Marie Söderqvist 
Personalavdelningen 
 
marie.soderqvist@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Personalavdelningen210705 

 

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 
 

Uppföljning/utvärdering av bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
  

Förslag till beslut 

Personalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Punkten 2.4 i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
ändras från ”Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala 
bolag beslutas av moderbolagets styrelse” och får följande lydelse: 
 
”Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala bolag beslutas 
av stämman. I det fallet att moderbolaget har samma ordförande och/eller 
vice ordförande som ett dotterbolag, utgår månadsarvode endast från ett av 
bolagen. Övriga ersättningar utgår enligt kommunens regler om 
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, i de fall 
respektive stämma beslutar så.” 

2. Punkten 2.6.1. f) i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda kompletteras med ”kommunfullmäktiges ordförande eller”, 
och får följande lydelse: 
 
”särskilt av kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens 
ordförande sammankallade överläggningar med parlamentarisk grupp, det 
vill säga representanter för de i fullmäktige representerade politiska partierna 
samt kommunalråd.” 

Sammanfattning  

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

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-27 att uppdra åt personalavdelningen att ta 
fram förslag till nytt reglemente avseende bestämmelser om ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda. Personalutskottet har därefter gjort en översyn av 
bestämmelserna. 
 
Beslut togs i kommunfullmäktige 2020-09-28 om reviderade bestämmelser att gälla 
från 2021-01-01. Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-03 att personalutskottet 
delegeras tolka bestämmelserna. 

Efter att bestämmelserna börjat tillämpas har det inkommit frågor om tolkning som 
fortlöpande har besvarats.  

Personalutskottet beslutade 2021-06-22 att låta göra en utvärdering av 
bestämmelserna efter ett års tillämpning.  

På uppdrag av personalutskottet har personalavdelningen utrett konsekvenserna 
utifrån de frågeställningar som inkommit under året samt utvärderat 
bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda.  

Under punkten 2.4 har konstaterats att bestämmelserna inte stämmer överens med 
aktiebolagslagen samt att ett behov av förtydligande finns. 

Under punkten 2.6.1.f) har uppmärksammats att även kommunfullmäktiges 
ordförande, likt kommunstyrelsens ordförande, bör ha möjlighet att kalla den 
parlamentariska gruppen. 

Punkten 2.6.1 g) har hanterats i särskild ordning, se diarienr KLF 2021/801. 

I övrigt finner man inga skäl att föreslå att göra några ytterligare förändringar.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 
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Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

Personalavdelningen 

 

Marie Söderqvist 

Personalchef 

  



H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

§ 109 

Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter 
Dnr: KLF 2022/335 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden reglemente ändras på så sätt att en 
strecksats införs i § 1 mellan strecksatserna lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter och smittskyddslagen (2004: 168) med följande lydelse: 
" - lagen (2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter" 

2. Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen (2022:000) om tobaksfria 
nikotinprodukter att gälla från och med den 1 september 2022 antas. 

3. Detta beslut gäller under förutsättning att föreliggande förslag till lagen 
(2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter antas av riksdagen, vilket 
beräknas ske vid sammanträde den 21 juni 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade på sammanträde den 27 april 2022, § 
42, bland annat att föreslå kommunfullmäktige att nämnden ska få i uppdrag att 
sköta kommunens tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter och att anta 
förslag till taxa för tillsyn enligt lagen att gälla från och med den 1 september 2022. 

Som grund för nämndens beslut har anförts i huvudsak följande. 

I regeringens proposition 2021 / 22:200 från den 31 mars 2022 lämnas förslag till en 
ny lag om tobaksfria nikotinprodukter . 

Enligt 24 § i förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter utövar kommunen tillsyn 
på fysiska försäljningsställen enligt punkterna 1-4, vilka handlar om märkning, 
hälsovarningar och produktkrav, samt över marknadsföring. 

Enligt 25 § samma förslag till lag utövar kommunen och polisen tillsyn när det gäller 
anmälan, egenkontroll och ålderskrav. 

Enligt 40 § samma förslag till lag får kommunen för sin tillsyn ta ut avgift av den 
som bedriver anmälningspliktig försäljning med tobaksfria nikotinprodukter. 

Kommunstyrelsen 

J"'''""' ~ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Kommunstyrelsen 

Beslut om den nya lagen förväntas den 16 juni 2022 och lagen ska börja gälla den 1 
augusti 2022. Tobaksfria nikotinprodukter är produkter utan tobak men som 
innehåller nikotin, ofta marknadsfört som vitt snus, "all white" eller "all white 
portions". 

Tobaksprodukter är en form av nikotinprodukter och dessa regleras av EU:s 
tobaksproduktdirektiv och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
(LTLP). Elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och nikotinhaltiga vätskor som 
konsumeras genom e-cigaretter omfattas också av dessa regelverk, även om de inte 
innehåller tobak. Däremot saknas ett särskilt regelverk avseende en stor del av de 
tobaksfria nikotinprodukterna på marknaden, varför denna nya lag har arbetats 
fram. 

Den föreslagna regleringen av tobaksfria nikotinprodukter överensstämmer till stor 
del med regleringen av elektroniska cigaretter i LTLP, innebärande anmälningsplikt 
för försäljning, krav på märkning och skyltning, 18-årsgräns, ingen försäljning om 
langning misstänks, krav på egenkontrollprogram med mera. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har idag tillsyn enligt LTLP varför det bedöms 
lämpligt att även denna tillsyn avseende tobaksfria nikotinprodukter utförs av 
samma nämnd. 

Bedömning 
Mot bakgrund av att miljö- och stads byggnadsnämnden handhar kommunens tillsyn 
enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter framstår det som 
lämpligt att nämnden även sköter tillsynen enligt den nya, föreslagna lagen. I 
nämndens förslag till taxa finns angivet timtaxan. 

Såvitt kommunledningsförvaltningen kunna utröna kommer riksdagen att fatta 
beslut om lagen den 21 juni 2022. Oavsett tidpunkt för beslut förutsätter taxans 
tillämpning att förslaget till lag vinner bifall i riksdagen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-01, § 63, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden reglemente ändras på så sätt att en 
strecksats införs i § 1 mellan strecksatserna lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter och smittskyddslagen (2004:168) med följande lydelse: 
" - lagen (2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter" 

2. Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen (2022:000) om tobaksfria 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Kommunstyre/sen 

nikotinprodukter att gälla från och med den 1 september 2022 antas. 

3. Detta beslut gäller under förutsättning att föreliggande förslag till lagen 
(2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter antas av riksdagen, vilket 
beräknas ske vid sammanträde den 21 juni 2022. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Kommunal författningssamling (KFS) 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

32 (34) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-05-10 KLF 2022/335 

      

 Kommunfullmäktige 
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 
 

Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
1) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden reglemente ändras på så sätt att en strecksats 
införs i § 1 mellan strecksatserna lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter och smittskyddslagen (2004:168) med följande lydelse:  
” - lagen (2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter” 
 
2) Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen (2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter 
att gälla från och med den 1 september 2022 antas. 
 
3) Detta beslut gäller under förutsättning att föreliggande förslag till lagen 
(2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter antas av riksdagen, vilket beräknas ske  
vid sammanträde den 21 juni 2022. 
 

 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade på sammanträde den 27 april 2022, § 
42, bland annat att föreslå kommunfullmäktige att nämnden ska få i uppdrag att 
sköta kommunens tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter och att anta 
förslag till taxa för tillsyn enligt lagen att gälla från och med den 1 september 2022. 
 
Som grund för nämndens beslut har anförts i huvudsak följande. 
 
I regeringens proposition 2021/22:200 från den 31 mars 2022 lämnas förslag till en 
ny lag om tobaksfria nikotinprodukter .  

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Enligt 24 § i förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter utövar kommunen tillsyn 
på fysiska försäljningsställen enligt punkterna 1-4, vilka handlar om märkning, 
hälsovarningar och produktkrav, samt över marknadsföring.  

Enligt 25 § samma förslag till lag utövar kommunen och polisen tillsyn när det gäller 
anmälan, egenkontroll och ålderskrav.  

Enligt 40 § samma förslag till lag får kommunen för sin tillsyn ta ut avgift av den 
som bedriver anmälningspliktig försäljning med tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Beslut om den nya lagen förväntas den 16 juni 2022 och lagen ska börja gälla den 1 
augusti 2022. Tobaksfria nikotinprodukter är produkter utan tobak men som 
innehåller nikotin, ofta marknadsfört som vitt snus, "all white" eller "all white 
portions".  

Tobaksprodukter är en form av nikotinprodukter och dessa regleras av EU:s 
tobaksproduktdirektiv och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
(LTLP). Elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och nikotinhaltiga vätskor som 
konsumeras genom e-cigaretter omfattas också av dessa regelverk, även om de inte 
innehåller tobak. Däremot saknas ett särskilt regelverk avseende en stor del av de 
tobaksfria nikotinprodukterna på marknaden, varför denna nya lag har arbetats 
fram.  

Den föreslagna regleringen av tobaksfria nikotinprodukter överensstämmer till stor 
del med regleringen av elektroniska cigaretter i LTLP, innebärande anmälningsplikt 
för försäljning, krav på märkning och skyltning, 18-årsgräns, ingen försäljning om 
langning misstänks, krav på egenkontrollprogram med mera.  

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har idag tillsyn enligt LTLP varför det bedöms 
lämpligt att även denna tillsyn avseende tobaksfria nikotinprodukter utförs av 
samma nämnd. 

Bedömning 
 
Mot bakgrund av att miljö- och stadsbyggnadsnämnden handhar kommunens tillsyn 
enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter framstår det som lämp-
ligt att nämnden även sköter tillsynen enligt den nya, föreslagna lagen. I nämndens 
förslag till taxa finns angivet timtaxan. 
 
Såvitt kommunledningsförvaltningen kunna utröna kommer riksdagen att fatta 
beslut om lagen den 21 juni 2022. Oavsett tidpunkt för beslut förutsätter taxans 
tillämpning att förslaget till lag vinner bifall i riksdagen. 
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JAV 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
 

Sändlista: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunal författningssamling (KFS) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
Diarienummer 

M-2022-1318 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§42 

Taxa för tillsyn enligt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter - 2022 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande 
beslut: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utföra kommunens tillsyn 
enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

2. Taxa för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter antas i enlighet med 
bilaga att gälla från och med 1 september 2022. 

3. Timavgiften för miljö- och stads byggnadsnämndens tillsyn enligt lag om to
baksfria nikotinprodukter fastställs till 22 milliprisbasbelopp (motsvarar 1 063 kr 
år 2022) i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige om timavgift för öv
riga taxor hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden, § 249 beslutad 
den 28 oktober 2019. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2022-04-07 vad gäller skäl för beslut och utredning i ärendet. 

Skäl för beslutet 

Enligt regeringens proposition 2021/22:200 från den 31 mars 2022 lämnas förslag 
till en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (LTN). Beslut om den nya lagen för
väntas den 16 juni 2022 och lagen ska börja gälla den 1 augusti 2022. 

Enligt 24 § i förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter utövar kommunen till
syn på fysiska försäljningsställen enligt punkterna 1-4, vilka handlar om märkning, 
hälsovarningar och produktkrav, samt över marknadsföring. 

Enligt 25 § samma förslag till lag utövar kommunen och polisen tillsyn när det 
gäller anmälan, egenkontroll och ålderskrav. 

Enligt 40 § samma förslag till lag får kommunen för sin tillsyn ta ut avgift av den 
som bedriver anmälningspliktig försäljning med tobaksfria nikotinprodukter. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
Diarienummer 

M-2022-1318 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 42 

Beskrivning av ärendet 

Den 31 mars 2022 lämnade regeringen över proposition 2021/22:200 med förslag 
till en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (LTN). Beslut om den nya lagen för
väntas den 16 juni 2022 och lagen ska börja gälla den 1 augusti 2022. Tobaksfria 
nikotinprodukter är produkter utan tobak men som innehåller nikotin, ofta mark
nadsfört som vitt snus, "all white" eller "all white portions". 

Tobaksprodukter är en form av nikotinprodukter och dessa regleras av EU:s to
baksproduktdirektiv och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
(LTLP). Elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och nikotinhaltiga vätskor 
som konsumeras genom e-cigaretter omfattas också av dessa regelverk, även om 
de inte innehåller tobak. Däremot saknas ett särskilt regelverk avseende en stor del 
av de tobaksfria nikotinprodukterna på marknaden, varför denna nya lag har arbe
tats fram. 

Den föreslagna regleringen av tobaksfria nikotinprodukter överensstämmer till 
stor del med regleringen av elektroniska cigaretter i LTLP, innebärande anmäl
ningsplikt för försäljning, krav på märkning och skyltning, 18-årsgräns, ingen för
säljning om langning misstänks, krav på egenkontrollprogram med mera. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har idag tillsyn enligt LTLP varför det bedöms 
lämpligt att även denna tillsyn avseende tobaksfria nikotinprodukter utförs av 
samma nämnd. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 7 april 2022. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott hänskjuter 2022-04-08, § 51, 
ärendet till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Paul Thurn (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Kenny Hansson (M) yrkar att ärendet ska hänskjutas till miljö- och stadsbyggnads
nämnden. 
Lars Olsson (C) yrkar bifall till Kenny Hanssons förslag till beslut. 

Paul Thurn (SD) yrkar att ärendet bordläggs. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

JosteOog .Il, Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
Diarienummer 

M-2022-1318 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 42 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas 
och finner att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutat att avgöra 
ärendet idag. 

Votering begärs. 

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

2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

Följande röstar ja: Lars Olsson (C) och Kenny Hansson (M) 

Följande röstar nej: Paul Thurn (SD) 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott har därmed beslutat att avgöra 
ärendet idag. 

Ordförande ställer därefter miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till be
slut mot Kenny Hanssons förslag till beslut och finner att miljö- och stadsbygg
nadsnämndens arbetsutskott bifallit Kenny Hanssons förslag till beslut. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Handläggare 
Tillsynschef Carina Westerlund  
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
0451-26 81 96 
carina.westerlund@hassleholm.se 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 

 

 

Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter 

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

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utföra kommunens 
tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter.  

2. Taxa för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter antas i enlighet 
med bilaga att gälla från och med 1 september 2022. 

3. Timavgiften för miljö- och stadsbyggnadsnämndens tillsyn enligt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter fastställs till 22 milliprisbasbelopp (motsvarar 
1 063 kr år 2022) i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige om 
timavgift för övriga taxor hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden, § 249 
beslutad den 28 oktober 2019. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2022-04-07 vad gäller skäl för beslut och utredning i ärendet.  

Skäl för det föreslagna beslutet 
Enligt regeringens proposition 2021/22:200 från den 31 mars 2022 lämnas förslag 
till en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (LTN). Beslut om den nya lagen 
förväntas den 16 juni 2022 och lagen ska börja gälla den 1 augusti 2022.  

Enligt 24 § i förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter utövar kommunen 
tillsyn på fysiska försäljningsställen enligt punkterna 1-4, vilka handlar om 
märkning, hälsovarningar och produktkrav, samt över marknadsföring. 

Enligt 25 § samma förslag till lag utövar kommunen och polisen tillsyn när det 
gäller anmälan, egenkontroll och ålderskrav.  
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Enligt 40 § samma förslag till lag får kommunen för sin tillsyn ta ut avgift av den 
som bedriver anmälningspliktig försäljning med tobaksfria nikotinprodukter. 

Sammanfattning 
Den 31 mars 2022 lämnade regeringen över proposition 2021/22:200 med förslag 
till en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (LTN). Beslut om den nya lagen 
förväntas den 16 juni 2022 och lagen ska börja gälla den 1 augusti 2022.  

Tobaksfria nikotinprodukter är produkter utan tobak men som innehåller nikotin, 
ofta marknadsfört som vitt snus, ”all white” eller ”all white portions”. 
Tobaksprodukter är en form av nikotinprodukter och dessa regleras av EU:s 
tobaksproduktdirektiv och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
(LTLP). Elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och nikotinhaltiga vätskor 
som konsumeras genom e-cigaretter omfattas också av dessa regelverk, även om 
de inte innehåller tobak. Däremot saknas ett särskilt regelverk avseende en stor del 
av de tobaksfria nikotinprodukterna på marknaden, varför denna nya lag har 
arbetats fram.  

Den föreslagna regleringen av tobaksfria nikotinprodukter överensstämmer till 
stor del med regleringen av elektroniska cigaretter i LTLP, innebärande 
anmälningsplikt för försäljning, krav på märkning och skyltning, 18-årsgräns, 
ingen försäljning om langning misstänks, krav på egenkontrollprogram med mera.  

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har idag tillsyn enligt LTLP varför det bedöms 
lämpligt att även denna tillsyn avseende tobaksfria nikotinprodukter utförs av 
samma nämnd.  

Utredning i ärendet 
Därför behövs en ny lag 

Utvecklingen av det tobaksfria snuset påbörjades omkring 2016 och marknaden 
har sedan dess expanderat kraftigt. Det finns åtminstone ett 50-tal olika produkter 
av tobaksfritt snus och produkterna finns att köpa i de flesta matvarubutikerna 
och på internet. Den ökade försäljningen av tobaksfritt snus riskerar att leda till ett 
ökat nikotinberoende vilket kan leda till en ökad användning av nikotinprodukter, 
inklusive tobaksvaror. Sammantaget finns enligt propositionen och utredningens 
(SOU 2021:22) mening en överhängande risk för att de nya nikotinprodukterna 
minskar de positiva effekter för folkhälsan som är resultatet av många års 
tobakspreventivt arbete.  

Det finns tecken på att användningen ökar även hos ungdomar, mycket beroende 
på marknadsföringen och tillsatser med smak av frukt och godis. Produkterna 
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riskerar att fungera som inkörsport till ett nikotinberoende som också i 
förlängningen kan omfatta ett bruk av tobak.  

Denna utveckling är särskilt oroande eftersom det finns indikationer på att 
nikotinet kan påverka hjärnans utveckling hos barn och unga och att hjärnan är 
särskilt känslig för nikotinets beroendeframkallande egenskaper under denna 
period i livet.  

Nikotin är ett ämne som har vissa akuta effekter på människokroppen. Det ökar 
puls och blodtryck och är klassificerat som akut toxiskt i kategori 2 enligt CLP-
förordningen (EU-förordning om regler för att klassificera, märka och förpacka 
kemiska produkter). Spädbarn och djur är särskilt känsliga för ämnets giftiga 
egenskaper och varje år orsakar nikotinprodukter ett antal förgiftningsfall hos 
människor.  

De tobaksfria nikotinprodukterna omfattas idag endast av allmänna regler om 
produktsäkerhet, kemikalier och marknadsföring. Det är regler som gäller vid 
försäljning av en mängd olika konsumentprodukter, som till exempel leksaker, 
skaljackor och hygienprodukter. Enligt propositionen är detta otillräckligt. 

Det här ingår i kommunens tillsyn enligt förslag till ny lag 

Kommunens tillsynsansvar omfattar kontroll av att produkter är anmälda till 
Folkhälsomyndigheten, att de uppfyller krav på innehåll och utformning samt att 
rapporteringsskyldigheten om försäljningen är uppfylld.  

Vidare ska kommunen kontrollera marknadsföringen på eller i direkt anslutning 
till försäljningsstället samt att förpackningar förses med en innehållsdeklaration 
och korrekta hälsovarningar samt i övrigt är korrekt märkta.  

Dessutom omfattar tillsynsansvaret kontroll av 18-årsgräns, misstänkt langning 
samt skyltning om 18-årsgräns. Kommunen ansvarar även för kontroll av att 
försäljare är anmälda samt att de har ett ändamålsenligt egenkontrollprogram.  

Dessutom ingår kontrollköp som en tillsynsmetod. Kontrollköp genomförs av en 
ung person, som dock måste ha fyllt 18 år, i syfte att kontrollera om den som 
lämnar ut tobaksfria nikotinprodukter uppfyller sin skyldighet att kontrollera 
mottagarens ålder. Kontrollköp får dock inte utgöra grund för förelägganden, 
förbud eller varning.  

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av lagen får kommunen meddela 
varning eller totalförbjuda försäljningen i upp till 6 månader. 

Principer om avgifter 

Av 40 § i förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter följer att kommunerna får 
ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning. 
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Storleken på avgifterna bestämmer varje kommun själv. Genom att ta ut 
tillsynsavgift kan kommunen få kostnadstäckning för en effektiv tillsyn. 

I proposition 2021/22:200 anges att, liksom är fallet för tobaksprodukter enligt 
lag om tobak och liknande produkter, det är lämpligt att de som omfattas av 
tillsynen även finansierar densamma. Detta eftersom reglerna innebär att 
försäljning kan ske på lika villkor utan fördelar för oseriösa näringsidkare.  

I propositionen uppmärksammas vidare den kommunala självkostnadsprincipen 
som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen. Principen innebär att kommuner inte 
får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Detta innebär att det totala 
avgiftsuttaget för en verksamhet inte får överstiga de totala kostnaderna för 
verksamheten under längre tid.  

Avgiftens storlek 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden besöker alla försäljare av tobaksvaror minst en 
gång per år. Avsikten är att också alla försäljare av tobaksfria nikotinprodukter 
kommer att få en årlig tillsyn. Kontrollköp medges i förslaget till ny lag och 
kommer att användas som metod.  

Bedömningen är att omfattningen och komplexiteten i tillsynen av tobaksfria 
nikotinprodukter är jämförbar med den delen av tillsynen enligt LTLP som rör 
elektroniska cigaretter. Därför föreslås, som för elektroniska cigaretter, 
motsvarande 3 timmars handläggningstid i fast årlig avgift för tillsynen om 
försäljning inte samtidigt sker av tobak och elektroniska cigaretter. Om samtidig 
försäljning sker av tobak och elektroniska cigaretter bedöms det rimligt med en (1) 
tilläggstimme för den här tillsynen med tanke på de samordningsvinster som blir 
följden av de likartade regelverken.  

Den fasta årsavgiften börjar betalas året efter det att anmälan har skett. Tillsyn 
som behöver göras innan dess finansieras genom timavgifter. 

Beträffande handläggning av inkommande anmälningar finns i förslaget till ny lag 
inget stöd för kommunen att ta ut avgift. Detta innebär att den här delen i stället 
blir skattefinansierad. Vid anmälan sker registrering och administrativ hantering av 
parter och anläggningar i systemet. Vidare granskas det egenkontrollprogram som 
krävs, återkoppling på anmälan ges och ärendet avslutas. Handläggningstiden 
bedöms till 2-3 timmar. Med handläggningstid avses generellt den sammanlagda 
tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för registrering och inläsning 
i ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning, beslut och expediering. 
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För vissa näringsidkare, som inte följer förelägganden och förbud, tas idag en 
extra tillsynsavgift ut enligt taxan för lag om tobak och liknande produkter. Denna 
möjlighet finns också med i denna taxa om tobaksfria nikotinprodukter.  

Den föreslagna timtaxan på 22 milliprisbasbelopp (för närvarande 1 063 kr under 
år 2022) är densamma som gäller för miljö- och stadsbyggnadsnämndens alla 
övriga taxor, enligt ett tidigare beslut i kommunfullmäktige den 28 oktober 2019, 
§ 249. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har också enligt taxan möjlighet att sätta ner 
avgiften i de fall det bedöms finnas skäl för detta. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Förslaget till taxa innebär att de näringsidkare som säljer tobaksfria 
nikotinprodukter till konsument även bekostar den tillsyn som behövs (med 
undantag av handläggningen av anmälan om försäljning). För medborgarnas del 
finansieras därmed tillsynen i huvudsak utan bidrag via skatteuttaget. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens bedömning är vidare att finansiering via taxa krävs för att 
nämnden ska kunna genomföra den tillsyn som åläggs kommunen i förslaget till 
ny lag. En undermålig tillsyn riskerar negativa effekter på medborgarnas hälsa i det 
längre perspektivet. 

Barnperspektivet 

Barn och unga är särskilt känslig för nikotin och riskerar att drabbas av skador i 
större utsträckning jämfört med vuxna. Lagen och en effektiv tillsyn syftar till 
skydd av barn och unga men också till ett generellt skydd för folkhälsan. 

Miljökonsekvenser 

Förslaget till ny taxa förväntas inte få några direkta positiva eller negativa 
miljökonsekvenser mot bakgrund av att syftet med lagen främst är 
folkhälsomässiga. Eventuellt kan regleringen och en effektiv tillsyn förväntas 
dämpa användningen i samhället och på så sätt minska nedskräpningen på gator 
och torg, badstränder och andra platser. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Om taxan antas medger den framöver finansiering av den löpande tillsynen inom 
befintlig budgetram. Däremot finns i förslaget till ny lag inget stöd för att ta ut 
avgift för handläggning av anmälan om försäljning. Eftersom alla försäljare, från 
och med den 1 augusti, behöver vara anmälda innan försäljning får ske väntas en 
topp av anmälningar inkomma under sommaren 2022, i vart fall minst 50 stycken. 
Om varje anmälan tar 2-3 timmar att handlägga saknar nämnden i dagsläget 
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resurser motsvarande minst 100-150 timmar. Handläggningen behöver 
genomföras vilket innebär att annan tillsyn kan behöva stå tillbaka. 

 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Helena Östling 
Förvaltningschef   Carina Westerlund
    Tillsynschef 

 

Bilaga Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter 

 

Sändlista Kommunstyrelsen, kommunstyrelsen@hassleholm.se ,
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Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om  
tobaksfria nikotinprodukter  
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Hässleholms kommuns kostnader för tillsyn enligt lag om to-
baksfria nikotinprodukter (2022:XXX) inklusive bestämmelser meddelade med stöd av lagen el-
ler enligt tillhörande EU-förordningar. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet.  

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel av tobaksfria nikotinpro-
dukter med säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige. 

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1 Tillsynsåtgärder som kan bli aktuella med anledning av anmälan om försäljning eller 
med anledning av att en anmälan om försäljning inte har lämnats in. 

2 Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1 Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon ut-
redning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll 
inom det område som klagomålet avser.  

2 Handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt  
yttranden i överklagade ärenden.  

5 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden.  
 

Timtaxa (K= timavgift) 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan K kronor per hel timme handläggningstid.  
Timavgiften K regleras helårsvis och uppgår till 22 milliprisbasbelopp (mPBB). Timavgiften 
K är 1 063 kr år 2022. 

7 § Avgiftsuttag sker i förhållande till de fasta handläggningstider som anges i taxan eller i för-
hållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Vid timdebitering multipliceras timavgiften med 
den aktuella handläggningstiden i det enskilda ärendet. Vid fast avgift multipliceras timavgiften 
med den fasta handläggningstid som anges för respektive ärende eller verksamhet. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med hand-
läggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för registre-
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ring och inläsning i ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, in-
spektioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt före-
dragning, beslut och expediering. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv 
timme per år tas ingen timavgift ut. För tillsyn som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommaraf-
ton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

Avgift för tillsyn 

9 § Avgift för återkommande tillsyn av verksamhet med anmäld försäljning av tobaksfria niko-
tinprodukter tas ut med en fast årlig avgift motsvarande tre timmars handläggningstid (3K). 

10 § Avgift för återkommande tillsyn av verksamhet som samtidigt har tillstånd till försäljning av 
tobaksvaror eller är anmäld för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare el-
ler har försäljning av bådadera, tas ut med en fast årlig avgift motsvarande en (1K) tilläggstimme 
i handläggningstid.  

11 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med året efter 
godkänd anmälan. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas 
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  

12 § I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår planerad tillsyn på plats samt tid för kontrollköp in-
klusive för- och efterarbete, restid, upprättande av rapporter, beslut och andra skrivelser samt 
granskning av redovisningar och annat material.  

13 § I den fasta årliga avgiften ingår inte tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutöva-
ren inte rättar sig efter förelägganden och förbud. Det ingår inte heller tillsyn i samband med be-
fogade klagomål eller i de fall brister, som kräver uppföljning, konstateras. För sådana åtgärder 
tas timavgift ut för faktisk nedlagd handläggningstid. 
 

Betalning av avgiften 

14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och stadsbyggnadsnämnden mot fak-
tura. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på faktura. Betalas avgiften 
inte inom angiven tid tillkommer dröjsmålsränta på det obetalda beloppet i enlighet med 6 § 
räntelagen (1975:635). Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy varvid 
lagstadgade avgifter debiteras. 
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Nedsättning av avgift 

15 § Om det finns särskilda skäl får miljö- och stadsbyggnadsnämnden, med hänsyn till verk-
samhetens art och omfattning, kontrollbehov eller övriga omständigheter, sätta ner eller efter-
skänka avgiften. 
 

Överklagande av avgiftsbeslut 

16 § Av 42 § lag om tobaksfria nikotinprodukter framgår att miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

____________________________________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 september 2022.  
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 118 

Borgensavgifter 2023 
Dnr: KLF 2022/551 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Borgensavgifterna för 2023 ligger kvar på oförändrad nivå: 

I Rörlig ränta Hhem, Hibab 
- - -- -- -

l 1 år _ ___ -l- 0,31% 

l 2 år ______ _,_l ___ o_,35_0!._o __ _ 

I Fast ränta I 

I 1 år 0,32% 

mr-- ----r ---0~39% 

-- -- -+-- -----

3 år I 0,45% 

t 4 år 0,47% 

--1 I 5 år 0,50% 

16-10 år 
-

0,53% 
--

-

Hlm Miljö, Hlm Fiber 

0,56% 

0,59% 

0,57% 

0,64% 
-
0,70% 

0,72% 

0,75% 
-

0,78% 

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

Beskrivning av ärendet 

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

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

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

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

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 75, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktiga följande beslut: 

Borgensavgifterna för 2023 ligger kvar på oförändrad nivå: 

- -
Rörlig ränta Hhem, Hibab Hlm Miljö, Hlm Fiber 

>-----------+-------- -t-- - -- -
1 år 

12 år 

~ oänta 

1 år 

2 år 

3 år 

4 år 

0,31% 
---+----- ---

0,35% 

0,32% 

0,39% 

0,45% 

0,47% 

0,56% 

0,59% 

- -
0,57% 

0,64% 

0,70% 

0,72% 
f----- ------+-- - -- --+-- -

5 år r 0,50% 
-----+---- --

0,53% 

0,75% 

0,78% 

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

Sänt till: 
Kommunens bolag 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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2022-07-27 KLF 2022/551 

   

 
 

Handläggare 
Redovisningschef Anders Ekström 
Redovisningsenheten 
 
anders.ekstrom@hassleholm.se 
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Borgensavgifter 2023 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktiga besluta följande: 

Borgensavgifterna för 2023 ligger kvar på oförändrad nivå: 

Rörlig ränta Hhem, Hibab Hlm Miljö, Hlm Fiber 

1 år 0,31% 0,56% 

2 år 0,35% 0,59% 

Fast ränta 
  

1 år 0,32% 0,57% 

2 år 0,39% 0,64% 

3 år 0,45% 0,70% 

4 år 0,47% 0,72% 

5 år 0,50% 0,75% 

6-10 år 0,53% 0,78% 
 

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

 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (2)  

  

  

 

JAV 

 

Beskrivning av ärendet 

Inför beslut om borgensavgifter för 2021 gjordes en marknadsundersökning bland 
affärsbankerna som visade på en generellt högre nivå än tidigare, i synnerhet för 
längre löptider och i all synnerhet för Hässleholm Miljö AB, som bevisligen inte kan 
låna på egna meriter, vilket de själva kunnat konstatera genom uttrycklig förfrågan. 
Då en majoritet i kommunfullmäktige (KF § 152/2021) än en gång valde att bortse 
från utfallet av ekonomiavdelningens marknadsundersökningar finns ingen 
anledning att belasta bankerna med nya förfrågningar. Kommuninvest och Sabo har 
gjort en översyn av sin vägledning för beräkning av borgensavgifter där 
tillämpningsanvisningar återstår, som troligen blir vägledande för kommunernas 
borgensavgifter framöver.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att borgensavgifterna 2022 får gälla även 
2023. Utifrån våra tidigare marknadsundersökningar innebär dock nivåerna ett 
gynnande av bolagen i förhållande till den förmån man får del av genom kommunal 
borgen. 
 
 
Sändlista: 

Kommunens bolag 

 
 
 
Kommunledningskontoret 

Amra Salihovic Eva-Lotta Svensson 
Bitr förvaltningschef Ekonomichef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

t~ 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 124 

Säkerhet i form av borgen för verksamheten vid 
Hässleholms Kretsloppscenter - ansökan om 
komplettering 
Dnr: KLF 2022/241 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

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

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

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

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

Mark- och miljödomstolen har 2022-07-26 förelagt bolaget att senast 2022-08-26 
inkomma med komplettering i form av förtydligande att den kommunala borgen 
kommunfullmäktige i Hässleholms kommun beviljat Hässleholm Miljö AB enligt 
beslut 2022-06-07 § 7 4 är ställd såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen. Bolaget 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

27 (49) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

har beviljats anstånd att inkomma med komplettering till 2022-09-16 och kommer 
söka ytterligare anstånd till 2022-10-15 med åberopande av den kommunala 
besluts processen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 82, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

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

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

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

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

Sänt till: 
Hässleholm Miljö AB 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Säkerhet i form av borgen för verksamheten vid 
Hässleholms Kretsloppscenter – förtydligande av 
proprieborgen 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 

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

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

Borgensavgiften för 2022 fastställs till 0,75%. 

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

 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt. 

Barnperspektivet  

Ej aktuellt. 

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt. 

 

Bilagor 

 

Sändlista: 

Hässleholm Miljö AB 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Amra Salihovic  Eva-Lotta Svensson  
Bitr förvaltningschef  Ekonomichef 
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HÄSSLEHOLM MILJÖ AB 
VI BRINNER FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID 

Datum 
2022-08-11 

Diarienummer 
HMAB 2022/355-3 

Handläggare 

Kommunstyrelsen 
Hässleholms kommun 

VO-chef Produktion Andreas Lagerblad 
Hässleholm Miljö AB 
0451-26 82 00 
andreas.lagerblad@hassleholm.se 

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

Hässleholm Miljö AB ansöker om förtydligande av kommunfullmäktiges beslut 
2022-06-07 § 7 4 om kommunal borgen på 95 miljoner kronor ställd till Länsstyrelsen i 
Skåne län för förvaring hos denna myndighet. 

Förslag till beslut 

Hässleholm Miljö AB föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

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

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

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

Bakgrund 

Mark- och miljödomstolen har i dom 2017-05-04 lämnat Hässleholm Miljö AB tillstånd 
till att enligt miljöbalken bedriva verksamhet vid Hässleholms Kretsloppscenter på 
fastigheten Vankiva 4:17, Hässleholms kommun. 

Som villkor i tillståndet anges att bolaget, för att säkerställa de skyldigheter som gäller 
för verksamheten fullgörs, ställer säkerhet på 95 miljoner kronor, i form av pant eller 
borgen enligt bestämmelserna i 2 kap. 25 § utsökningsbalken och prövas av 
domstolen (tillsynsmyndigheten) i särskild ordning. Enligt bestämmelserna i 2 kap. 25 
§ utsökningsbalken ska borgen ställas såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen.
Säkerheten ska förvaras hos Länsstyrelsen i Skåne län. Säkerheten får minskas med
23 miljoner kronor när efterbehandling av den första deponietappen, "gamla deponin"
har slutförts och godkänts av tillsynsmyndigheten. Säkerheten kan ytterligare
reduceras när tillsynsmyndigheten har godkänt efterbehandling av en specificerad del
av deponin. Säkerheten kan omprövas av mark- och miljödomstolen vart femte år eller
när en ny etappindelning har bestämts.

Bolagets gamla tillstånd för miljöfarlig verksamhet i Vankiva gavs 2005. Det gamla 
tillståndet krävde en säkerhet om 35 miljoner kronor och avsåg en deponeringsmängd 
om 1 miljon ton deponiavfall. Det nya tillståndet lämnades 2017-05-04 och omfattar en 
deponeringsmängd om 6 miljoner ton deponiavfall. I och med denna ökning anser 
mark- och miljödomstolen att en proportionering av säkerhetens storlek ska göras och 
den nya säkerheten uppgår därav till 95 miljoner kronor. Enligt miljöbalken 15 kap. 35 
§ och 16 kap. 3 § ska den som bedriver verksamheten ställa säkerhet för kostnaderna
för det avhjälpande av miljöskada och andra återställningsåtgärder som verksamheten
kan föranleda.

> En del av Hässleholm kommun

Postadress: Hässleholm Miljö AB, 281 80 Hässleholm I Org. nr: 556555-0349 I Telefon: 0451 - 26 82 00 
Besöksadress: Avfallsanläggningen: Vankiva 9300, 281 95 Vankiva I Fjärrvärmeverket: Värmeverksvägen 4, 281 43 Hässleholm I Kontor: 
Tippvägen 1, 281 43 Hässleholm I Reningsverket: Hovdalavägen 51, 281 43 Hässleholm 
E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se & hassleholmsvatten@hassleholm.se I Webb: www.hassleholmmiljo.se & www.hassleholmsvatten.se
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Mark- och miljödomstolen har 2022-07-26 förelagt bolaget att senast 2022-08-26 
inkomma med komplettering i form av förtydligande att den kommunala borgen 
kommunfullmäktige i Hässleholms kommun beviljat Hässleholm Miljö AB enligt beslut 
2022-06-07 § 7 4 är ställd såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen. Bolaget har 
beviljats anstånd att inkomma med komplettering till 2022-09-16 och kommer söka 
ytterligare anstånd till 2022-10-15 med åberopande av den kommunala 
beslutsprocessen. 

Med vänliga hälsningar lässleholm Miljö AB 
_:__=::::::::::;;;:======.;:;::;;,. ==--=== -=-->

t� Caesar -

Styrelseordförande VO-chef Produktion 

> En del av Hässleholm kommun

Postadress: Hässleholm Miljö AB, 281 80 Hässleholm I Org. nr: 556555-0349 I Telefon: 0451 - 26 82 00 
Besöksadress: Avfallsanläggningen: Vankiva 9300, 281 95 Vankiva I Fjärrvärmeverket: Värmeverksvägen 4, 281 43 Hässleholm I Kontor: 
Tippvägen 1, 281 43 Hässleholm I Reningsverket: Hovdalavägen 51, 281 43 Hässleholm 
E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se & hassleholmsvatten@hassleholm.se I Webb: www.hassleholmmiljo.se & www.hassleholmsvatten.se

' 
Andreas Lagerblad 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Revisorernas granskningsrapport och omsorgsnämndens yttrande läggs till 
handlingarna. 

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

Omsorgsnämnden har yttrat sig över rapporten. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-15, § 68, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunstyrelsen 

Josteriag 0 1~ Utdraget bestyrkes 
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Hässlehol1ms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

1. Revisorernas granskningsrapport och omsorgsnämndens yttrande läggs till 
handlingarna. 

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

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 
Revisorerna 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
1) Revisorernas granskningsrapport och omsorgsnämndens yttrande läggs till 
handlingarna. 
 
2) Omsorgsnämnden ska inom sex månader från kommunfullmäktiges beslut i 
detta ärende till kommunstyrelsen inkomma med rapportering om hur arbetet 
fortskrider med att efterkomma de rekommendationer som kommunens revisorer 
föreslagit i sin granskningsrapport. 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
genomfört en fördjupad granskning med syfte att bedöma om omsorgsnämnden 
har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende 
skyddsutrustning under 2021.  
 
Revisorerna delar rapportens bedömning att omsorgsnämnden har brustit i sin 
styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning. De 
bedömer att nämnden har säkerställt tillgången till skyddsutrustning och att den 
bristande styrningen och uppföljningen i detta fall inte inverkat negativt på 
nämndens övriga verksamheter eller patientsäkerheten. Revisorerna bedömer vidare 
att det är en brist att nämnden inte har säkerställt att gällande policys riktlinjer och 
regler följts. Nämnden har heller inte säkerställt att det fanns ett tillräckligt stöd för 
verksamheter och funktioner som genomförde inköp eller säkerställt att 
bedömningen av behovet grundas på länsstyrelsens rekommendationer. 

Hässleholms 
kommun 
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Omsorgsnämnden har yttrat sig över rapporten. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

Omsorgsnämnden 

 



Omsorgsnämnden 

SA:M:MANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

§ 38 

Granskningsrapport med missiv inköp 
skyddsutrustning 
Dnr: OF 2022/170 

Beslut 
Omsorgsnämnden besluta följande: 

• Anta omsorgsförvaltningens förslag till svar på revisorernas 
rekommendationer utifrån granskningen av processen för inköp av 
skyddsutrustning. 

• Interna kontrollen kompletteras med uppföljning av följsamhet till 
kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy. Förvaltningschefen 
genom enhetschefen för ekonomi ansvarar för uppföljningen. 

• Texten under punkten "Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges 
inköps- och upphandlingspolicy" ändras från "Ansvarsfördelningen 
gällande inköp och upphandling i förvaltningen är förtydligat. Enhetschef 
för ekonomi/ system och teknik utsetts för detta uppdrag." till 
"Ansvarsfördelningen gällande inköp och upphandling i förvaltningen är 
förtydligat. Enhetschef för ekonomi/ system och teknik kontrollerar att 
samtliga upphandlingar görs enligt gällande styrdokument och 
lagstiftning.". 

• Stryka sista punkten under "Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges 
inköps- och upphandlingspolicy" som lyder "Uppföljning av eventuella 
avvikelser gällande inköp av högre belopp utifrån ansvarsnivå redovisas för 
omsorgsnämndens arbetsutskott varje kvartal.". 

Yrkande 
Christer Welinder (S) yrkar följande tillägg till liggande förslag under punkten 
"Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy": 
Interna kontrollen kompletteras med uppföljning av följsamhet till 
kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy. Förvaltningschefen genom 
enhetschefen för ekonomi ansvarar för uppföljningen. 

Karin Axelsson (M) yrkar följande ändring i texten under punkten "Säkerställa 
följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy": 
Texten ändras från "Ansvarsfördelningen gällande inköp och upphandling i 
förvaltningen är förtydligat. Enhetschef för ekonomi/ system och teknik utsetts för 
detta uppdrag." till "Ansvarsfördelningen gällande inköp och upphandling i 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

förvaltningen är förtydligat. Enhetschef för ekonomi/ system och teknik 
kontrollerar att samtliga upphandlingar görs enligt gällande styrdokument och 
lagstiftning.". 

Mikael Koenen (L) yrkar bifall till liggande förslag med ändring att sista punkten i 
det ovannämnda avsnittet stryks. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag under proposition och finner det bifallet. 

Ordförande ställer därefter Christer Welinders (S) tilläggsyrkande under proposition 
och finner det bifallet. 

Ordförande ställer därefter Karin Axelssons (M) ändringsyrkande under proposition 
och finner det bifallet. 

Ordförande ställer därefter Mikael K.oenens (L) ändringsyrkande under proposition 
och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
genomfört en fördjupad granskning med syfte att bedöma om omsorgsnämnden 
har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende 
skyddsutrustning 2021. Revisorerna delar EYs bedömning att omsorgsnämnden 
brustit i sin styrning och uppföljning av inköpsprocessen och de rekommendationer 
som redovisas i rapporten. Omsorgsnämndens svar på de rekommendationer som 
framförts ska ha inkommit till revisorerna senast 2022-06-03. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-11, § 32, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar överlåta åt omsorgsnämnden att fatta 
beslut i ärendet. 

Sänt till: 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1( ) 

Datum Diarienummer 

2022-04-22 OF 2022/170 

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

Granskningsrapport med missiv inköp 
skyddsutrustning 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta att: 

Anta omsorgsförvaltningens förslag till svar på revisorernas
rekommendationer utifrån granskningen av processen för inköp av
skyddsutrustning.

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
genomfört en fördjupad granskning med syfte att bedöma om omsorgsnämnden 
har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende 
skyddsutrustning 2021. Revisorerna delar EYs bedömning att omsorgsnämnden 
brustit i sin styrning och uppföljning av inköpsprocessen och de rekommendationer 
som redovisas i rapporten. Omsorgsnämndens svar på de rekommendationer som 
framförts ska ha inkommit till revisorerna senast 2022-06-03. 

Beskrivning av ärendet 

[EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
genomfört en fördjupad granskning med syfte att bedöma om omsorgsnämnden 
har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende 
skyddsutrustning 2021. Revisorerna delar EYs bedömning att omsorgsnämnden 
brustit i sin styrning och uppföljning av inköpsprocessen och de rekommendationer 
som redovisas i rapporten. Omsorgsnämndens svar på de rekommendationer som 
framförts ska ha inkommit till revisorerna senast 2022-06-03. 

Hässleholms 
kommun 
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EY har genom intervjuer med kommunens upphandlingschef, omsorgsnämndens 
presidium, förvaltningschef, enhetschef för ekonomi, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och verksamhetschef för hälso- och sjukvården samt genom 
inhämtande av diverse dokument, analyserat och bedömt hur nämnden har agerat i 
frågan om skyddsutrustning 2021. Revisionsfrågorna var: 

Har nämnden säkerställt att gällande policy, riktlinjer och rutiner för
inköpsprocessen följts?

Har nämnden säkerställt ett tillräckligt stöd till verksamheter/funktioner
som genomför köp?

Har nämnden genomfört bedömningar av behovet av skyddsutrustning
utifrån rekommendationer, riktlinjer och smittläge i kommunen?

Har nämnden säkerställt att det finns kontrollaktiviteter gällande inköp av
skyddsutrustning?

Har nämnden säkerställt att avtal för inköp av skyddsutrustning och
kostnaderna därav följts upp och utvärderats?

Har kostnaderna för skyddsutrustning haft negativ påverkan på nämndens
övriga verksamheter?

Bedömningen revisorerna gjort är att omsorgsnämnden har säkerställt tillgången på 
skyddsutrustning och att den bristande styrningen och uppföljningen inte har 
inverkat negativt på nämndens övriga verksamheter eller på patientsäkerheten.  

Bedömningen är vidare att nämnden inte har säkerställt att gällande policys, 
riktlinjer och regler följts. Ej heller har nämnden säkerställt att det fanns ett 
tillräckligt stöd för verksamheter och funktioner som genomförde inköp eller 
säkerställt att bedömningen av behovet grundats på Länsstyrelsens 
rekommendationer. Revisorerna menar också att nämnden inte har fattat beslut 
kring vilka behov som ska vara vägledande för inköpen, inte heller säkerställt att 
beslutade kontrollaktiviteter följts eller att avtal och kostnader för 
skyddsutrustningen utvärderats. På detta sätt menar revisorerna att ledamöterna har 
bidragit till nämndens höga kostnader för skyddsutrustning 2021.  

Förvaltningen hade vid inledningen av pandemin ingen eller ytterst lite 
skyddsutrustning och fokus var inledningsvis på att säkra tillgången, vilket också 
sedan tillgången blivit bättre har varit en fortsatt viktig fråga. Förvaltningen och 
omsorgsnämnden är angelägna om att inte åter hamna i en situation som liknar den 
som var våren 2020. Detta både för att värna om patientsäkerheten och om 
arbetsmiljön för medarbetarna. Denna inställningen har varit överordnad sedan 
pandemin började, men har sedan årsskiftet 2021/2022 börjat omvärderas. 
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Utifrån granskningsrapporten rekommenderar revisorerna omsorgsnämnden att: 

1. Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och
upphandlingspolicy.

2. Genomföra en ny översyn gällande förvaltningens behov av lagerhållen
skyddsutrustning utifrån Länsstyrelsens rekommendationer.

3. Genomföra en fullständig inventering av lagerhållen skyddsutrustning.

4. Se över rutiner och överväg tillfälliga begränsningar avseende inköp av
skyddsutrustning.

5. Säkerställa följsamhet till de av kommunfullmäktige beslutade regler för
attest.

Åtgärder som vidtagits eller är planerade att vidtas utifrån revisorernas 
rekommendationer: 

1. Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy

Ansvarsfördelningen gällande inköp och upphandling i förvaltningen är
förtydligat. Enhetschef för ekonomi/system och teknik utsetts för detta
uppdrag.

Uppföljning av eventuella avvikelser gällande inköp av högre belopp utifrån
ansvarsnivå redovisas för omsorgsnämndens arbetsutskott varje kvartal.

2. Genomföra en ny översyn gällande förvaltningens behov av lagerhållen skyddsutrustning
utifrån Länsstyrelsens rekommendationer

Dialog genomförd med Länsstyrelsen för att göra en bedömning av lämplig
nivå på lagerhållning.

Förbrukningen följs noga för att utifrån dialogen med Länsstyrelsen kunna
ta fram en tydlig baslinje för lagerhållningen. Baslinjen ska utgå ifrån den
faktiska förbrukningen i omsorgsförvaltningen och beräknas vara möjlig att
fastställa innan halvårsskiftet 2022.

3. Genomföra en fullständig inventering av lagerhållen skyddsutrustning
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Kostnadsanalys är genomförd. Vid årsskiftet fanns ett lager motsvarande 4,6
månader med utgångspunkten förbrukningen under 2021.

En fullständig inventering av lagret av skyddsutrustning är genomförd. Vid
första kvartalets slut 2022 låg lagersaldot på motsvarande 3 månaders
förbrukning utifrån förbrukningen 2021. Värdet på lagret var ca 5,7 miljoner
kronor.

4. Se över rutiner och överväg tillfälliga begränsningar avseende inköp av skyddsutrustning

Begränsningar av inköp av vissa produkter av skyddsutrustning är gjord. I
de flesta fall avser detta att det inte görs några inköp.

Dialog har förts i förvaltningsledningen avseende frågan om att fortsätta ha
ett centralt lager som hanterar alla typer av skyddsutrustning alternativt att
förflytta ansvaret till respektive enhet. För och nackdelar har vägts mot
varandra. Förvaltningsledningen beslutade 220331 att ha kvar det centrala
lagret.

5. Säkerställa följsamhet till de av kommunfullmäktige beslutade regler för attest

Samtliga chefer kommer under hösten 2022 att kallas till utbildning i
hantering av inköp och attest.

Förvaltningen har lyft frågan om begränsning i ekonomisystemet till centrala
ekonomi. Vid belopp som kräver två beslutsattestanter bör systemet
meddela det och inte släppa igenom betalningen om den inte hanteras
korrekt.

Vid omsorgsnämnden 220531 kommer beslut fattas om tillägg till 2022 års
interna kontrollplan avseende kontroll av attester av inköp med högre
belopp.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inga. 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt. 
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Miljökonsekvenser 

Inköpt material förbrukas. 

Facklig samverkan 

Förvaltningssamverkan inför omsorgsnämnden 220503. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna för skyddsutrustning 2022 beräknas bli betydligt lägre. 

Bilagor 

Granskningsrapport med missiv KLF 2022/159-1 

Slutgiltig rapport inköpsprocessen skyddsutrustning 

Missiv granskning skyddsutrustning 

Sändlista: 

Revisorerna 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Kommunledningsförvaltningen 

Omsorgsförvaltningen 

Åsa Ollerstam Lundh 

Förvaltningschef 



 
 
                             2022-03-03 

 

Kommunstyrelsen 
Omsorgsnämnden 
Kommunfullmäktige 

Granskning för process av inköp av skyddsutrustning 

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

Vi delar rapportens bedömning att omsorgsnämnden har brustit i sin styrning och uppföljning 
av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning.  
 
Vi bedömer att nämnden har säkerställt tillgången till skyddsutrustning och att den bristande 
styrningen och uppföljningen i detta fall inte inverkat negativt på nämndens övriga 
verksamheter eller patientsäkerheten. 
 
Vi bedömer vidare att det är en brist att nämnden inte har säkerställt att gällande policys, 
riktlinjer och regler följts. Nämnden har heller inte säkerställt att det fanns ett tillräckligt stöd 
för verksamheter och funktioner som genomförde inköp eller säkerställt att bedömningen av 
behovet grundas på Länsstyrelsens rekommendationer.  
 
Nämnden har inte fattat beslut kring vilka behov som ska vara vägledande för inköpen av 
skyddsutrustning, inte heller säkerställt att beslutade kontrollaktiviteter följts eller säkerställt 
att avtal och kostnader för skyddsutrustning utvärderats. Denna inaktivitet bland ledamöterna 
har enligt vår bedömning bidragit till nämndens höga kostnader relaterat till skyddsutrustning 
2021. 
 

Vi ställer oss bakom de rekommendationer som redovisas i rapporten enligt nedan. 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi omsorgsnämnden att:  

 Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy 
 Genomföra en ny översyn gällande förvaltningens behov av lagerhållen 

skyddsutrustning utifrån Länsstyrelsens rekommendationer.  
 Genomföra en fullständig inventering av lagerhållen skyddsutrustning. 
 Se över rutiner och överväg tillfälliga begränsningar avseende inköp av 

skyddsutrustning.  
 Säkerställa följsamhet till de av kommunfullmäktige beslutade reglerna för attest. 

 

Revisorerna önskar omsorgsnämndens skriftliga svar på de rekommendationer som 
framförts senast 2022-06-03.  
 
För Hässleholms revisorer, 
 
Grupp 2 
 
 
 
Patrik Tysper Elo Johannesen  Bertil Månsson 
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1 Sammanfattning 
Granskningens syfte har varit att bedöma om omsorgsnämnden har säkerställt en 
tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning. 

Revisionen genomförde under hösten 2021 en förstudie avseende 
omsorgsnämndens kostnader för skyddsutrustning i förhållande till sin förbrukning. 
Denna visade att ett stort lager/lageruppbyggnad avseende skyddsutrustning har 
drivit på kostnaderna samt att Hässleholms kommun har avsevärt mycket högre 
kostnader för skyddsutrustning under 2021 än jämförda kommuner. Mot bakgrund 
av detta beslutade revisorerna att genomföra en granskning av omsorgsnämndens 
styrning och uppföljning av processen för inköp av skyddsutrustning. 

Vår sammanfattande bedömning är att omsorgsnämnden har brustit i sin styrning 
och uppföljning av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning. Vi bedömer dock 
att nämnden har säkerställt tillgången till skyddsutrustning och att den bristande 
styrningen och uppföljningen i detta fall inte inverkat negativt på nämndens övriga 
verksamheter eller patientsäkerheten. 

Vi bedömer att det är en brist att nämnden inte har säkerställt att gällande policys, 
riktlinjer och regler följts. Nämnden har heller inte säkerställt att det fanns ett 
tillräckligt stöd för verksamheter och funktioner som genomförde inköp eller att 
bedömningen av behovet grundas på Länsstyrelsens rekommendationer. 

Nämnden har inte fattat beslut kring vilka behov som ska vara vägledande för 
inköpen av skyddsutrustning, inte heller säkerställt att beslutade kontrollaktiviteter 
följts eller säkerställt att avtal och kostnader för skyddsutrustning utvärderats. 
Denna inaktivitet bland ledamöterna har enligt vår bedömning bidragit till 
nämndens höga kostnader relaterat till skyddsutrustning 2021. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi omsorgsnämnden att: 

Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och 
upphandlingspolicy 

Genomföra en ny översyn gällande förvaltningens behov av lagerhållen 
skyddsutrustning. 

Genomföra en fullständig inventering av lagerhållen skyddsutrustning. 

Se över rutiner och överväg tillfälliga begränsningar avseende inköp av 
skyddsutrustning. 

Säkerställa följsamhet till de av kommunfullmäktige beslutade reglerna för 
attest. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Enligt Folkhälsomyndigheten visar den erfarenhet som finns om covid-19 att det är 
viktigt med rutiner för att förhindra spridning genom dropp- och kontaktsmitta inom 
hälso- och sjukvård och omsorg. Risken för smitta minimeras genom basala 
hygienrutiner, korrekt använd skyddsutrustning och adekvata städrutiner. 

Tidigare granskning visar att omsorgsnämnden, i början av pandemin, hade stora 
svårigheter att tillse skyddsutrustning till sin personal. Rekommenderade 
skyddsnivåer för vilken skyddsutrustning som skulle användas i olika typer av 
brukarnära kontakter förändrades kontinuerligt. Nämndens upphandlade 
leverantör av skyddsutrustning kunde inte leverera i den omfattning som krävdes, 
vilket tvingade nämnden att söka andra leverantörer. Det utsågs en koordinator för 
bedömning av behov av skyddsutrustning. Situationen stabiliserades under 2020. 

Vid nämndens ekonomiska uppföljning efter första halvåret 2021 framgick att 
kostnaderna för skyddsutrustning uppgick till 25,4 mnkr och att prognosen för 
kostnader på helår 2021 uppgick till 45 mnkr. I nämndens delårsrapport per augusti 
2021 framgår att kostnader för skyddsutrustning kopplat till pandemin 
prognosticerades till 32 mnkr för helåret. 

Revisionen genomförde under hösten 2021 en förstudie avseende 
omsorgsnämndens kostnader för skyddsutrustning i förhållande till sin förbrukning. 
Där framgår att lagerhållning av skyddsutrustning baseras på bedömning från mars 
2021, att ett stort lager /lageruppbyggnad avseende skyddsutrustning har drivit på 
kostnaderna samt att Hässleholms kommun har avsevärt mycket högre kostnader 
för skyddsutrustning under januari till juni 2021 än jämförda kommuner. 

Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna beslutat att genomföra en 
granskning av omsorgsnämndens styrning och uppföljning av process för inköp av 
skyddsutrustning. 

2.2 Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte har varit att bedöma om omsorgsnämnden har säkerställt en 
tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning. 

Har nämnden säkerställt att gällande policy, riktlinjer och rutiner för 
inköpsprocessenföijts? 
Har nämnden säkerställt ett tillräckligt stöd till verksamheter/funktioner 
som genomför inköp? 
Har nämnden genomfört bedömningar av behovet av skyddsutrustning 
utifrån rekommendationer, riktlinjer och smittläge i kommunen? 
Har nämnden säkerställt att det finns kontrollaktiviteter gällande inköp av 
skyddsutrustning? 
Har nämnden säkerställt att avtal för inköp av skyddsutrustning och 
kostnaderna därav följts upp och utvärderats? 
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3 Process för inköp 
Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun fastställde 2014 en 
kommunövergripande inköps- och upphandlingspolicy. Policyn utgår från gällande 
lagstiftning och reglerar mål för inköp och upphandling för samtliga av kommunens 
styrelser, nämnder och förvaltningar. 

Det framgår av policyn att Hässleholms kommun har en decentraliserad 
organisation för inköp och upphandling, vilket innebär att varje styrelse och enskild 
nämnd är ansvarig för sina upphandlingar och att de genomförs enligt gällande 
lagar och direktiv. Vidare framgår det att hänsyn ska tas till styrdokument, såsom 
delegationsregler och riktlinjer vid inköp och beställningar. 

3.1 Riktlinjer för inköp och upphandling 

Kommunstyrelsen beslutade år 2020 om riktlinjer för inköp och upphandling. 
Riktlinjerna syftar till att förtydliga och konkretisera kommunfullmäktiges inköps
och upphandlingspolicy. Av riktlinjerna framgår kommunens övergripande mål på 
området, vilka krav som ska ställas då kommunen upphandlar, hur 
upphandlingsprocessen ska gå till samt vilka roller och ansvar olika funktioner i 
kommunen har vid genomförande av upphandlingar. Det finns en beskrivning av den 
kommuncentrala upphandlingsenhetens uppdrag och vad respektive 
nämnd/förvaltning ansvarar för. 

Gällande nämndens ansvar framgår följande av riktlinjerna: 

"Kommunstyrelsen och respektive nämnd vid Hässleholms kommun ansvarar för att 
inköp och upphandling inom respektive förvaltning är organiserat enligt gällande 
styrdokument och lagstiftning. Styrelse och nämnd svarar för att 
kommunövergripande ramavtal följs samt för uppföljning av de avtal som är 
förvaltningsspecifika. 

Kommunstyrelsen och respektive nämnd ansvarar för att den personal som utför 
offentliga upphandlingar i rollen som upphandlare har god kunskap i såväl 
upphandlingsjuridik som upphandlingsmetodik." 

Gällande konkurrensutsättning framgår följande i riktlinjerna: 

"Kommunens upphandling ska vara effektiv och tillvarata konkurrensen på 
marknaden." 

Riktlinjerna anger vilka beslutsramar som gäller för upphandlingar som helt 
genomförs av Hässleholms kommun. Dessa framgår av bilaga 2. 

Intervjuade uppger att det har skett avsteg från lagstiftning, kommunens 
upphandlingspolicy och riktlinjer under rådande pandemi på så sätt att inköp av 
skyddsutrustning inte har konkurrensutsatts. Orsaker till detta var enligt uppgift att 
avtalad leverantör inte kunde leverera skyddsutrustning i den omfattnings som 
krävdes och att tillgången på marknaden var ojämn och priserna upptrissade. För 
att tillse material genomfördes direktupphandling av varor från leverantörer som 
uppgav att de kunde leverera. Det framgår av intervjuer att Länsstyrelsen Skåne 
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genomförande beställningar för att lösa frågan med skyddsutrustning på bästa sätt 
utifrån de behov som fanns i verksamheten. 

3.3 Process för inköp 

Upphandlingsenheten har fått löpande information om behov av skyddsutrustning 
från verksamhetschefen för avdelning resurs eller koordinator på 
omsorgsförvaltningen. Upphandlingsenheten har då tillsett att uppgivet behov 
införskaffats. Detta har skett utan formella avtal. Kontakter och beställningar har 
skett över e-post. Enligt uppgift vid intervjuer har viss utrustning kunnat beställas 
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4 Process för bedömning av behov 
0msorgsnämnden ska enligt kommunallagens sjätte kapitel se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Fullmäktige anger i reglemente att omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter 
inom socialtjänsten avseende äldreomsorg, funktionsnedsatta och socialpsykiatrin 
enligt vad som sägs i lag om socialnämnd inom dessa områden och som inte 
anförtrotts annan nämnd. 

0msorgsnämnden har därmed ansvar för verksamheten enligt följande lagstiftning: 

Socialtjänstlagen (Sol). 
Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Samtliga av dessa lagar anger att verksamheten ska vara av god kvalitet. Hälso- och 
sjukvårdsverksamhet ska tillgodose patientens behov av säkerhet, vilket ytterligare 
regleras i patientsäkerhetslagen. Tillräcklig tillgång till skyddsutrustning bidrar till 
möjligheterna att bedriva en god och säker vård och omsorg och att tillförsäkra en 
säker arbetsmiljö. 

4 .1 Länsstyrelsens rekommendation 

Länsstyrelsen i Skåne beslutade i juni 2020 att rekommendera Skånes kommuner 
att skapa ett lager av skyddsutrustning och stärka beredskapen i länet. Till 
rekommendationen tillhandahöll Länsstyrelsen en beräkningsmodell för alla typer 
av skyddsutrustning. Rekommendationen var: 

a) Att kommunerna har som målsättning att successivt bygga upp ett lager som 
motsvarar minst 3 månaders normalförbrukning av skyddsutrustning som 
används för basal hygienrutin. 

b) Att kommunerna har som målsättning att successivt bygga upp ett lager av 
skyddsutrustning som används vid misstänkt eller konstaterad smitta (enligt 
regionala rutiner från Region Skåne, Vårdhygien). Volymen bör minst täcka 
behoven för att hantera en smittad per 2 000 invånare under tre månader. 

För att kunna räkna fram kommunens behov enligt ovanstående rekommendationer 
tillhandahöll Länsstyrelsen Skåne en beräkningsmodell (excelfil) med kommununika 
ingångsvärden där kommunen kunde föra in sin normalförbrukning (a) för olika 
typer av skyddsutrustning. Värdet b tillhandahölls av Länsstyrelsen. Dessa 
sammantaget (a+b) gav rekommenderad nivå på lagerhållning av olika typer av 
skyddsutrustning. Beräkningsmodellen möjliggjorde för kommunerna i Skåne att få 
fram exakta värden på olika typer av skyddsutrustning för att klara rekommenderad 
lagerhållning. 
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Utifrån nämndens lagersaldo under 2021 har vi sammanställt underlaget för ett 
antal skyddsartiklar; handdesinfektion, munskydd och handskar. Diagrammen visar 
lagersaldot i förhållande till det bedömda behovet och hur detta har förändrats varje 
månad. 

1 Saldot har avsett den sista veckan i varje månad. 
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Diagram 1, Lagersaldo och bedömt behov av handdesinfektion 

-= --~ ------------------

Av diagrammet framgår att det inte har genomförts några större inköp av 
handdesinfektion under 2021. Lagernivåerna vid ingången av 2021 översteg det 
bedömda behovet vid hög förbrukning med nära 5000 liter. Diagrammet visar att 
det bedömda behovet har minskat under året. Saldot antyder att lagret innehållit 
cirka 6000 liter över det egna behov som var bedömt. Länsstyrelsens 
rekommendation var 1877 liter plus normalförbrukning. Enligt nuvarande 
verksamhetschef med ansvar för lagerhållning behöver troligen inga inköp av 
handdesinfektion ske under 2022. 

Diagram 2, Lagersaldo och bedömt behov av munskydd 

Av diagrammet framgår att det bedömda behovet var lågt i början på året. Inköp 
och påfyllnad av lagret skedde i snabb takt fram till vecka 21. Påfyllnad har skett 
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även efter att behovet bedömts sjunka. Vid årets slut var lagersaldot cirka 400 000 
munskydd över det egna bedömda behovet. Länsstyrelsens rekommendation 
innebar 35 198 munskydd plus normalförbrukning. 

Diagram 3, Lagersaldo och bedömt behov av handskar 

-.......... 

Av tabellen framgår att tillgången till handskar var god redan i början av 2021. 
Handskar har förbrukats och köpts in under året. Vid årets slut fanns mer än 1,3 
miljoner par handskar över det bedömda behovet i lagret. Länsstyrelsens 
rekommendation innebar 70 396 par handskar plus normalförbrukning. 

Sammantaget noteras att lagerhållningen har präglats av mycket höga nivåer i 
förhållande till Länsstyrelsens beräkningsmodell och i förhållande det egna 
bedömda behovet. Fortsatta inköp av skyddsutrustning har i flera fall skett trots 
detta under 2021. 

4.3 Bedömning 

Vi bedömer att nämnden inte har säkerställt ett tillräckligt stöd till verksamheter 
och funktioner som genomfört inköp av skyddsutrustning. Denna gransknings 
slutsats är att ansvaret för att bedöma behovet av skyddsutrustning i stort legat på 
ett fåtal personer och att de skött denna uppgift utan större inblandning av nämnd, 
förvaltningsledning eller central upphandlingsenhet. 

Vi bedömer att nämnden brustit i att genomföra ändamålsenliga 
behovsbedömningar avseende skyddsutrustning. De dubbla modeller som använts i 
början av 2021 indikerar att man inte använt Länsstyrelsens beräkningsmodell utan 
istället utgått från total förbrukning i kommunen vid olika intensitet i pandemin. Hur 
beräkningsmodellen använts efter april 2021 har denna granskning inte kunnat 
återskapa. Dock kan det konstateras värdet b) enligt Länsstyrelsens beräkningar 
ligger långt under det egna bedömda behovet inom flera typer av skyddsutrustning. 
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5 Kontroll och uppföljning 
Enligt kommunallagens sjätte kapitel ska nämnderna bland annat se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 

I omsorgsnämndens reglemente §18 åläggs nämndens ordförande att: med 
uppmärksamhet följa frågor för omsorgsnämndens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

Kommunfullmäktige beslutade år 2015 om kommunövergripande Regler för attest. 
Reglerna styr hur kommunens ekonomiska transaktioner ska kontrolleras och 
godkännas och framhålls som en viktig del i nämndens interna kontroll. Reglerna 
redogör för vad som ska kontrolleras, vem som är ansvarig för vad i organisationen 
samt vilka kontroll- och attestmoment som ska genomföras. 

Av reglerna framgår att det ska finnas minst två attestanter varav minst en ska vara 
beslutsattestant. Rollerna är beställningsattest, mottagningsattest och 
beslutsattest. För utbetalningar över 1 mnkr krävs två beslutsattestanter med 
tillräcklig behörighet. Beslutsattest ska normalt ske av den med budgetansvar. 

5.1 Hantering av attest 

I intervjuerna framkommer att personal i förrådet/lagret kontrollerar inkomna 
varor mot fakturor och genomför mottagningsattest. Upphandlingsenheten har 
därefter fått en kopia på fakturorna och stämt av mot beställda produkter och i 
tillämpliga fall gått genom överenskomna styckpriser. Upphandlingsenheten har 
inte genomfört någon formell attestering. 

Tidigare verksamhetschef har enligt förvaltningens ekonom beslutsattesterat 
samtliga fakturor avseende skyddsutrustning. Dubbel beslutsattestering har enligt 
uppgift inte skett. 

Det finns ingen dokumentation (exempelvis attestförteckning eller attestordning) 
som tydliggör vilken tjänsteperson som får attestera fakturor, dess ersättare och 
eventuella beloppsgränser för attestanterna. Förvaltningen utgår enligt uppgift 
från delegeringsreglerna i sin attestering. Fråga om hur nämndens verksamhet 
hanterar situationer gällande utbetalningar över 1 mnkr som enligt reglerna för 
attest kräver två attestanter besvaras inte. 

I förstudien till denna granskning genomfördes stickprov gällande inköp av 
skyddsutrustning. Vi kunde i granskningen av dessa stickprov konstatera att ett 
flertal fakturor omfattade belopp över 1 mnkr. 
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Av intervju med omsorgsnämndens presidium innebar kommunstyrelsens beslut att 
nämndens fokus på kostnaderna för skyddsutrustning minskade då de visste att de 
inte behövde bära kostnaderna och då andra frågor, exempelvis bristen på 
korttidsplatser, var mer akut. 

Uppföljningen efter april behandlades i nämnden i juni 2021. Vid uppföljningen 
prognostiserades kostnaderna för helåret kopplat till covid til I 52 mnkr varav 
kostnaderna för skyddsutrustning beräknades till 45 mnkr för helåret. Underskottet 
för nämnden som helhet till prognosticerades till -44,8 mnkr. Nämnden beslutade 
att godkänna uppföljningen. 
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utvärderats. Nämnden har inte heller kunnat följa upp avtal då dessa i vart fall under 
delar av året inte funnits. 

Vi bedömer inte att de totala kostnaderna om 28,3 mnkr för skyddsutrustning 
hänförliga till covid har haft en negativ påverkan på nämndens övriga verksamhet. 
Kommunstyrelsen har beslutat att nämnden inte behöver återställa underskott som 
uppstått på grund av pandemin varvid inga effektiviseringsåtgärder har beslutats i 
verksamheten. Lagersaldon påvisar att tillgång till skyddsutrustning har varit god 
under 2021. Verksamheterna och patientsäkerheten bedöms sålunda inte ha 
påverkats på ett negativt sätt. 
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6 Slutsats 
Vår sammanfattande bedömning är att omsorgsnämnden har brustit i sin styrning 
och uppföljning av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning. Vi bedömer dock 
att nämnden har säkerställt tillgången till skyddsutrustning och att den bristande 
styrningen och uppföljningen i detta fall inte inverkat negativt på nämndens övriga 
verksamheter eller patientsäkerheten. 

Vi bedömer att det är en brist att nämnden inte har säkerställt att gällande policys, 
riktlinjer och regler följts. Nämnden har heller inte säkerställt att det fanns ett 
tillräckligt stöd för verksamheter och funktioner som genomför inköp och att 
bedömning av behov grundas på Länsstyrelsens rekommendationer. 

Nämnden har inte fattat beslut kring vilka behov som ska vara vägledande för 
inköpen av skyddsutrustning, inte heller säkerställt att beslutade kontrollaktiviteter 
följts eller säkerställt att avtal och kostnader för skyddsutrustning utvärderats. 
Denna inaktivitet bland ledamöterna har enligt vår bedömning bidragit till 
nämndens höga kostnader relaterat till skyddsutrustning 2021. 

Revisionsfråga 
Har nämnden säkerställt 
att gällande policy, 
riktlinjer och rutiner för 
inköpsprocessen följts? 

Har nämnden säkerställt 
ett tillräckligt stöd till 
verksam heter/funktioner 
som genomför inköp? 

Har nämnden genomfört 
bedömningar av behovet 
av skyddsutrustning utifrån 
rekommendationer, 
riktlinjer och smittläge i 
kommunen? 

Har nämnden säkerställt 
att det finns 
kontrollaktiviteter gä I la nde 
inköp av skyddsutrustning? 

Har nämnden säkerställt 
att avtal för inköp av 
skyddsutrustning och 

Svar 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Delvis. Kostnaderna har följts upp 
enligt kommunens 
ekonomistyrningsprinciper men 

_ _l!lgen utvärdering har gjorts. Inga 
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kostnaderna därav följts 
upp och utvärderats? 

Har kostnaderna för 
skyddsutrustning haft 
negativ påverkan på 
nämndens övriga 
verksamhet? 

6.1 Rekommendationer 

beslut har fattats med anledning av 
uppföljningen. 

Nej. Nämnden har trots stora 
kostnader för skyddsutrustning 
levererat ett överskott för 2021. 
KS beslut om att inte behöva 
återställa underskott hänförliga till 
covid har inneburit att nämndens 
övriga verksamhet inte påverkats. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi omsorgsnämnden att: 

Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och 
upphandlingspolicy 

Genomföra en ny översyn gällande förvaltningens behov av lagerhållen 
skyddsutrustning. 

Genomföra en fullständig inventering av lagerhållen skyddsutrustning. 

Se över rutiner och överväg tillfälliga begränsningar avseende inköp av 
skyddsutrustning. 

Säkerställa följsamhet till de av kommunfullmäktige beslutade reglerna för 
attest. 
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working world 

Bilaga 1. Källförteckning 
Intervjuade funktioner: 

Förvaltningschef 

Förvaltningsekonomer 

Omsorgsnämndens presidium 

Upphandlingschef 

Verksamhetschef resurs, omsorgsförvaltningen 

Medicinskt ansvarig sköterska (MAS) 

Analyserade dokument: 

Inköps- och upphandlingspolicy, KF 2014-11-29, §166. 

Riktlinjer för inköp och upphandling, KS 2020-05-20, § 91. 

Omsorgsnämndens delegeringsregler, ON 2020-12-15, §82. 

Regler för attest, KF 2020-12-14, §182. 

Omsorgsnämndens protokoll för 2021 

Kommunstyrelsens protokoll, 30 mars 2021 

Intern kontrollplan omsorgsnämnden 2021 och 2022 

Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 

Stickprov, lagersaldorapporter 2021 enligt bild 2-4. 

Verksamhetsberättelse 2021, omsorgsnämnden 

Faktura med verifikationsnummer 210092153, lev faktura nr 1008609 

Beslut och rekommendationer samt beräkningsmodell, Länsstyrelsen 
Skåne, juni 2020 

PM skyddsmaterial jan-juni 2021, EY 
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EV 
Building a better 
working world 

Bilaga 2. Beslutsramar för 
upphandlingar som genomförs av 
Hässleholms kommun. 

För upphandlingar som helt genomförs av Hässleholms kommun gäller följande 
beslutsramar för det värde som avser Hässleholms del: 

Igångsättande av upphandlingar överstigande ett bedömt totalt avtalsvärde 
(d.v.s. inklusive optioner), enligt gällande delegationsregler för upphandling 
eller av principiell karaktär, ska beslutas av aktuell nämnd eller styrelse. 
Kvalificeringskrav och utvärderingskriterier samt eventuell delegation 
avseende upphandlingsbeslut beslutas enligt delegationsregler för 
upphandling innan publicering och utskick. 
Ansvarig chef utvecklar och genomför i samråd med erforderlig 
upphandlingskompetens upphandling, utvärdering, beslutsförslag, beslut 
och avtalsförslag samt hanterar eventuella överprövningar. 
För de upphandlingar som ska hanteras av förvaltning kan 
upphandlingsenheten anlitas, om överenskommelse finns. Om 
upphandlingsenhetens resurser ej räcker till ska ersättning utgå efter 
överenskommelse som grundar sig på upphandlingsenhetens kostnader för 
uppdraget. 
Undertecknande av avtal görs enligt delegationsordning eller av 
beslutsattestant. 
Upphandlingsenheten skall ansvara samt genomföra eller genom samverkan 
svara för samtliga upphandlingar i kommunen, avseende varor och tjänster, 
när det totala värdet för kontraktet överstiger värdet för förenklad 
upphandling enligt LOU. Förvaltningarna är skyldiga att anlita och bistå 
upphandlingsenheten i dessa upphandlingar. Undantaget upphandlingar 
som faller inom ramen för tekniska förvaltningens uppdrag. 
Upphandlingsenheten och Tekniska förvaltningen erbjuder bolagen att delta 
i upphandlingar och bistå med rådgivning inom respektives 
uppdragsområde. 
Anställd i kommunen är skyldig att följa gällande avtal. 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hässleholms 
kommqn 

Kommunstyrelsen 

§ 127 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag 
till ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

Utifrån de förändrade riktlinjerna har Samordningsförbundet Skåne Nordosts 
förbundsordning skrivits om och samtidigt har en generell översyn gjorts. Förslag 
till ny förbundsordning presenterades av förbundschefen under förbundets 
styrelsemöte den 13 juni 2022 och styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att skicka 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

ut omarbetad förbundsordning till medlemsorganisationerna med förslag om 
godkännande. Ny förbundsordning avses tillämpas från och med den 1 januari 
2023. 

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

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 76, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till ändrad 
förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

Sänt till: 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

35 (49) 
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Datum Diarienummer 

2022-06-30 KLF 2022/501 

      

 Kommunfullmäktige 
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 
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Ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till ändrad förbundsordning 
för Samordningsförbundet Skåne Nordost 

 

Beskrivning av ärendet 

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

Utifrån de förändrade riktlinjerna har Samordningsförbundet Skåne Nordosts 
förbundsordning skrivits om och samtidigt har en generell översyn gjorts. Förslag 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

till ny förbundsordning presenterades av förbundschefen under förbundets 
styrelsemöte den 13 juni 2022 och styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att skicka 
ut omarbetad förbundsordning till medlemsorganisationerna med förslag om 
godkännande.  Ny förbundsordning avses tillämpas från och med den 1 januari 
2023. 

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

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

Sändlista: 

Samordningsförbundet Skåne Nordost 
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FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET 

SKÅNE NORDOST 

 

Samordningsförbundet Skåne Nordost (nedan kallat förbundet)har inrättats med 

stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen, kommun och region/landsting. 

Förbundet bildas – ombildas från samordningsförbundet i Kristianstads kommun. 

 
1 § FÖRBUNDETS NAMN 
Förbundets namn är Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

 
2 § FÖRBUNDETS SÄTE 
Förbundets säte är Kristianstad. 

 
3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 
Förbundet har följande medlemmar: Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
samt Bromölla, Kristianstads, Hässleholms, Osby och Östra Göinge kommuner. Kommunerna är 

tillsammans en part. Övriga medlemmar utgör vardera en part. 

 
4 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL 
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, 
Osby och Östra Göinge kommuner svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 

mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Bromölla, Hässleholms, 

Kristianstads, Osby och Östra Göinge kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv 

resursanvändning. 

 
Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att deltagarna ska 

få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

 
5 § STYRELSEN 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. 

 
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter med sju ersättare. Region Skåne, försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser vardera en 

representant som besätter ledamotspost och fyra ersättarposter enligt nedanstående. Ersättarna har 

närvaro- och yttranderätt. 

 
Period 1 utgör tiden från och med 1 januari 2011 till och med 31 december 2012. Härefter är varje 

period två kalenderår. 

 
 Ordinarie 1:e ersättare 2:e ersättare 3:e ersättare 4:e ersättare 

Period 1 Kristianstad Hässleholm Osby Bromölla Ö Göinge 

Period 2 Hässleholm Kristianstad Bromölla Ö Göinge Osby 

 
I I I I I I I 
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Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med den 1 januari 2011 till och med 

den 31 december 2014. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 

januari året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 

Styrelsen utser ordförande och vice ordförande för en period om två år. 

 
Lokala parterna ska utse en beredningsgrupp. Förslag på ledamöter ges från respektive medlem i 

samordningsförbundet. Beredningsgruppen har till uppgift att ge råd och stöd i den verkställande 

tjänstemannens utövning. 

 
6 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT 

 Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
 ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. 
 
Förbundet har till uppgift att 

1.   besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

2.   stödja samverkan mellan samverkansparterna 

3.   finansiera insatser för grupper av individer som är i behov av     

     samordnade rehabiliteringsinsatser 

4.   besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell   

     samordning ska användas 

5.   svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, samt 

6.   upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 

åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahålla tjänster avsedda 

för enskilda. 

 
7 § PERSONAL 
Förbundsstyrelsen ska utse en verkställande tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet 
enligt styrelsens anvisningar. 

 
Styrelsen har därutöver rätt att utse eller anställa personal som erfordras. 

 
8 § INITIATIVRÄTT 
En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive 
medlems beslutsordning. 

 
9 § SAMRÅD 
Styrelsen ska hålla medlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets 
verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

 
Styrelsen har rätt att från medlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att 

styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 
10 § KUNGÖRELSER 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på den officiella 
anslagstavlan hos deltagande kommuners och på Region Skånes anslagstavla. 
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11 § ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad 
man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 

 
Parterna skall bidra med medel till verksamheten enligt lag, det vill säga Försäkringskassan med 

hälften, Region Skåne med en fjärdedel och kommunerna med sammanlagt en fjärdedel. 

Fördelningen mellan kommunerna skall ske med utgångspunkt från invånarantalet i respektive 

kommun den 1 november året före verksamhetsåret. 

 
12 § STYRNING OCH INSYN 
Förbundsstyrelsen ska upprätta tertialuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med 

bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. 

 
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter 

för verksamheten. 

 
13 § BUDGET 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 

Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. 

 
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 

 
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första 

verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med bildande av 

samordningsförbundet. 

 
14 § REVISORER OCH REVISION 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor 
för varje förbundsmedlems räkning. För försäkringskassan och arbetsförmedlingen utses en 

gemensam revisor, Region Skåne utser en revisor.  Kommunerna ska utse en gemensam revisor. 
Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning 

av rehabiliteringsinsatser. 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser. 

 
Revisorer utses första gången för tiden från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 

december 2014. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med 1 januari året efter det 

att val av fullmäktige i region och kommun har ägt rum. Mandattiden för Försäkringskassans 

och Arbetsförmedlingens revisorer hanteras i särskild ordning. 

 
Bromölla, Osby och Östra Göinge kommun skall utse en gemensam revisor för kommunerna. 
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15 § UTTRÄDE 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år, denna uppsägningstid är den samma även för enskild kommun. 

 
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 

mellanhavanden regleras enligt med vad som sägs i 11 § i denna förbundsordning. Om det efter 

utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun skall emellertid upplösning ske endast 

om sådant beslut fattas enligt 16 §. 

 
16 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det. 

 
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter 

ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 

 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 

Detta sker genom framläggande av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med 

redovisning av betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar. Till 

berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna är 

samordningsförbundet upplöst. 

 
17 § TVISTER 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 

 
18 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE och revisorer 
Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare 
och revisorer ska följa Region Skånes principer. För den revisor som Försäkringskassan utser 

betalas ersättning i särskild ordning. 
 

19 § ARKIVTILLSYN 
Kommunstyrelsen i den kommun samordningsförbundet har sitt säte ansvarar för tillsynen av att 
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 

 

 

20 § FÖRBUNDETS BILDANDE 
Förbundet anses bildat den 1 januari 2011 – ombildat från samordningsförbundet i Kristianstads 
kommun – under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga ingående kommuner, 

regionfullmäktige samt arbetsförmedlingen och försäkringskassan har godkänt denna 

förbundsordning. 

 

 

 

  



           
 
 

   
 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost  
 

Samordningsförbundet Skåne Nordost (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, region och kommun.  

Förbundet bildades- ombildades från Samordningsförbundet i Kristianstads kommun. 

 

1 § FÖRBUNDETS NAMN  

Förbundets namn är Samordningsförbundet Skåne Nordost.  

 

2 § FÖRBUNDETS SÄTE  

Förbundets säte är Kristianstad. 

 

3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 

Förbundet har följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt 
kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Kommunerna är tillsammans 
en part. Övriga medlemmar utgör vardera en part.  

 

4 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL 

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Bromölla, Hässleholm, 
Kristianstad, Osby och Östra Göinge svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Bromölla, Hässleholm, 
Kristianstad, Osby och Östra Göinge i syfte att underlätta och uppnå effektiv resursanvändning. 

Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska 
få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.  

 

5 § STYRELSEN 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse.  

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter med åtta ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en 
ledamot och en ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari efter det 
att val av fullmäktige i region och kommuner ägt rum.  

Kallelser och handlingar delges både ordinarie ledamöter och ersättare. Det är ordinarie ledamöter som 
deltar vid förbundets styrelsemöten. Vid ordinarie ledamots förhinder inträder utsedd ersättare, och har då 
närvaro- och beslutsrätt. 

 

• Sa mord n ingsförbu ndet 
Skåne Nordost 



           
 
 

   
 

Ordförandeskapet följer mandatperioden och innehas växelvis mellan ledamöter från kommunerna 
Hässleholm och Kristianstad. Kristianstads kommun har uppdraget som ordförande från 1 januari 2023.  

Förbundet har två viceordförande. 1:e viceordförande är ledamot från Region Skåne och 2:e 
viceordförande är en av ledamöterna från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Arbetsförmedlingen innehar uppdraget som 2:e viceordförande från 1 januari 2023. Därefter innehas 
uppdraget växelvis enligt samma princip som ordförandeskapet mellan de statliga myndigheterna.    

Lokala parter ska utse en beredningsgrupp. Förslag på ledamöter ges från respektive medlem i 
samordningsförbundet. Beredningsgruppen har till uppgift att ge råd och stöd till verkställande 
tjänstemäns utövning samt aktivt bidra till att verksamhetsplanen och att syftet med förbundet uppnås.   

 

6 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsrösten.  

För beslut om verksamhetsplan och mål samt budget fordras kvalificerad majoritet med två tredjedelar. I 
övriga beslut fordras enkel majoritet.  

Förbundet har till uppgift att: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. Finansiera insatser för grupper med individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser 
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas 
5. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, samt 
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser att tillhandahålla tjänster avsedda för 
enskilda.  

De insatser som finansieras ska registreras och följas upp via det för parterna gemensamma 
uppföljningssystemet. 

 

7 § PERSONAL 

Förbundsstyrelsen ska utse en verkställande tjänsteman, som ska leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar. 

Styrelsen har därutöver rätt att utse eller anställa personal som erfordras.  

 

8 § INITIATIVRÄTT 

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive medlems 
beslutsordning.  
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9 § SAMRÅD  

Styrelsen ska hålla medlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets 
verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

Styrelsen har rätt att från medlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen 
ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

 

10 § KUNGÖRELSER 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella 
anslagstavla samt på anslagstavla hos deltagande kommuner och Region Skåne.  

 

11 § ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man 
tillskjutit för att täcka kostnaderna.  

Parterna ska bidra med medel till verksamheten enligt lag, det vill säga Försäkringskassan med hälften, 
Region Skåne med en fjärdedel och kommunerna med sammanlagt en fjärdedel.  

Fördelningen mellan kommunerna ska ske med utgångspunkt från invånartalet i respektive kommun den 
1 november året före verksamhetsåret.  

 

12 § STYRNING OCH INSYN  

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin 
som skicka till medlemmarna. Ett delårsbokslut ska upprättas om minst 6 månader och högst 8 månader. 
Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för 
medlemmarna.  Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är 
sedvanliga krediter för verksamheten. 

 

13 § BUDGET 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 
Överskott och underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för 
verksamheten.  Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 
Förbundet ska verka för att ha en ekonomi som följer rekommendationerna från Nationella Rådet. 

 

14 § REVISORER OCH REVISION  

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för 
varje förbundsmedlems räkning. För Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska Försäkringskassan 
utse en gemensam revisor. Region Skåne utser en revisor och kommunerna ska utse en gemensam 
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revisor. Revisorerna utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL).  

Revisorerna väljs för en period om fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av 
fullmäktige i region och kommun har ägt rum. Mandattiden för Arbetsförmedlingens och 
Försäkringskassans revisorer hanteras i särskild ordning. Bromölla, Osby och Östra Göinge kommun ska 
utse en gemensam revisor för samtliga kommuner.  Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26§ i 
FinsamL.  

 

15 § UTTRÄDE 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år, denna 
uppsägningstid är den samma även för enskild kommun. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden 
regleras enligt med vad som sägs i § 11 i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska emellertid upplösning ske endast om sådant beslut fattas 
enligt 16§. 

 

16 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska kvarvarande 
tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker 
genom framläggande av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av 
betalning av skulder, försäljning av egendom och skifte av resterande tillgångar. Till berättelsen ska 
bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.  

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna är 
samordningsförbundet upplöst. 

 

17 § TVISTER  

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän domstol i Sverige. 

 

18 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER 

Ersättning för arvoden och ersättningar för ordförande, vice-ordförande, styrelseledamöter, ersättare och 
revisorer ska följa Region Skånes principer. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas 
ersättning av förbundet.  
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19 § ARKIVTILLSYN  

Kommunstyrelsen i Kristianstad svarar för tillsynen av att förbundet fullgör skyldigheter enligt arkivlagen 
(1990:782). 

 

20 § FÖRBUNDETS BILDANDE 

Förbundet anses bildat den 1 januari 2011 – ombildat från Samordningsförbundet i Kristianstads kommun. 

 

 

Förbundsordningen fastställd efter godkännande av parterna XXXXXX 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 116 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens första och 
andra attsatser och att den tredje attsatsen ska anses besvarad. 

Reservationer 

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

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

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag gällande attsatserna ett 
och två och att den tredje attsatsen ska anses besvarad. 

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

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

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen 

Justering 

~~ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

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

10 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Thomas I-Iaraldsson (L) X 

Hanna N ilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fa rs (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars J ohnsson (M) X 

10 3 0 

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

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

Votering begärs. 

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

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin G ustavsson (KD) X 

Thomas I-laraldsson (L) X 

H anna Nilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Irene N ilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kornmun 

Kommunstyrelsen 

Lena Svensson (C) 

Lars J ohnsson (M) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

9 4 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att tredje attsatsen ska anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 78, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen 

Josteriog ,!J ~\J'J Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hanna Nilsson (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. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 
U pphandlingsenheten 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-06-23 KLF 2022/63 

      

 Kommunfullmäktige 
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 att ta bort de ekologiska produkterna i 
kommunen 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Susanne Lottsfeldt, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 
 
Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att upphandla och 
köpa in ekologiska produkter.  

Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget beslut. - 
 
Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska närodlade 
alternativ. 
 
Barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och tekniska nämnden har 
inkommit med yttranden i ärendet. Kommunens upphandlingschef har varit 
nämnderna behjälplig vid handläggningen. 
 
Bedömning 
 
I kommunens måltidspolicy stadgas under rubriken Miljö och hållbar utveckling att 
”För att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är 
säsongsanpassade, ekologiskt och etiskt producerade”. Att sluta att upphandla och 
köpa ekologiska produkter skulle alltså strida mot måltidspolicyn. 
 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

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

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef  
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Barn- och utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden  
Tekniska nämnden 
Upphandlingsenheten 

 

 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

  



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 13 (29) 
Sammanträdesdatum:  
2022-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 51   
 

Motion från Sverigedemokraterna gällande "Ta bort de 
ekologiska produkterna i kommunen" 
Dnr: BUF 2022/491 

Beslut 
 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin 
helhet. 

Reservationer 
 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
 

Yrkande 
 
Jens Lindholm (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Stefan Svensson (KD) yrkar bifall till att avslå motionen i sin helhet. 
 

Omröstning 
 
Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen i sin 
helhet. 
 

Beskrivning av ärendet  
 

Sverigedemokraterna har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken de anför 
följande: 
 
Sverigedemokraterna tycker det är väldigt viktigt att gynna vårt lokala jordbruk och 
företag. Här vill vi göra en omställning som även kommer gynna miljön. Vi satsar 
på att byta ut alla ekologiska produkter som kommunen köper in till att i stället 
köpa in lokalt producerade produkter i den mån som det är möjligt. Detta kommer 
göra en besparing för kommunen samtidigt som man sparar miljön genom 
minskade transporter. 
 
Det finns flera skäl att vara kritisk till ekologiska produkter, inte minst ur 



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 14 (29) 
Sammanträdesdatum:  
2022-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

miljösynpunkt. Ökad andel ekologisk produktion ger exempelvis lägre volymer 
totalt, vilket innebär att importen ökar. Eftersom svensk livsmedelsproduktion 
generellt sett är mer miljövänlig än alternativen innebär ökad import ökad 
miljöbelastning globalt sett. 
 
Källor: Riksdagens utredningstiänst "Rapport från utredningstiänsten ekologiska varor, 
 
Dnr:2019:21" 
Samt "Ekologisk mat är sämre för klimatet" Stefan Wirsenius, docent vid avdelningen fysisk 
resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miliövetenskap, Chalmers University of Technology 
 
sverigedemokraterna yrkar därför:  
 
-Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att upphandla 
och köpa in ekologiska produkter. 
- Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget beslut. 
-Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska närodlade 
alternativ. 

Ärendets tidigare behandling 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-07, § 56, följande:   
 
Ärendet behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Yrkande 
Stefan Larsson (M) yrkar att ärendet behandlas direkt i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Jens Lindholm (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Omröstning 
Ordförande ställer Stefan Larssons förslag till beslut mot Jens Lindholms yrkande 
och finner Stefan Larssons förslag till beslut bifallet. 
 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
 



SAMMANTRÄDESPR0T0K0LL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H .. ssl holms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 32

Yttrande motion - Ta bort de ekologiska produkterna i 
kommunen 
Dnr: TF 2022/250 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Reservationer 
Ledamöter från Sverigedemokraterna och Folkets väl reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Simon Berneblad (KD), Benny Petersson (S), Agne Nilsson (C) yrkar bifall till 
liggande förslag. 
Ernst Herslow (FV) Ken Andersson Breisch (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion 2022-01-31 om att ta bort de 
ekologiska produkterna i kommunen enligt följande: 
Sverigedemokraterna tycker det är väldigt viktigt att gynna vårt lokala jordbruk och 
företag. Här vill vi göra en omställning som även kommer gynna miljön. Vi satsar 
på att byta ut alla ekologiska produkter som kommunen köper in till att i stället 
köpa in lokalt producerade produkter i den mån som det är möjligt. Detta kommer 
göra en besparing för kommunen samtidigt som man sparar miljön genom 
minskade transporter. Det finns flera skäl att vara kritisk till ekologiska produkter, 
inte minst ur miljösynpunkt. Ökad andel ekologisk produktion ger exempelvis lägre 
volymer totalt, vilket innebär att importen ökar. Eftersom svensk 
livsmedelsproduktion generellt sett är mer miljövänlig än alternativen innebär ökad 
import ökad miljöbelastning globalt sett. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H'" st holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Källor: Riksdagens utredningstjänst "Rapport från utredningstjänsten ekologiska 
varor, 
Dnr: 2019:21" Samt "Ekologisk mat är sämre för klimatet" Stefan Wirsenius, docent 
vid avdelningen fysisk resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, 
Chalmers University ofTechnology 

Sverigedemokraterna yrkar därför: · 
Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att 
upphandla och köpa in ekologiska produkter. 

Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget 
beslut. 

Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska 
närodlade alternativ. 

Yttrande 
SD har inkommit med en motion om att k mmunfullmäktige beslutar att 
Hässleholms kommun slutar att upphandla och köpa in ekologiska produkter, att 
ekologiska produkter som produceras i Hässleholms kommun får upphandlas under 
en respittid på 3 år från taget beslut och att öka upphandlingen av svenska 
närodlade alternativ. 
I den nationella livsmedelsstrategin finns regeringens handlingsplan "En 
livsmedelsstrategi för Sverige, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet" 
(Regeringens proposition 2016/17:104). Målsättningen är att inköp från offentlig 
sektor ska uppgå till 60 procent ekologiska produkter år 2030, detta för att ge en 
inriktning/incitament till ekologiskt jordbruk i Sverige. Denna strategi följer 
Hässleholms kommun. Under 2021 var 37 procent av livsmedelsinköpen i 
Hässleholms kommun ekologiska. 
Livsmedelsinköpen i Hässleholms kommun styrs genom upphandling som sker vart 
fjärde år och i samarbete med flera närliggande kommuner. Anledningen är att 
livsmedelsbehoven är snarlika och prissättningen är volymdriven. I detta samarbete 
har vi varit lyckosamma med att ha en hög andel svenskproducerade varor. I 
nuvarande avtal är näst intill samtliga inköp av mejeri, kött, ägg samt potatis och 
grönsaker under säsong svenskt. I mejerisortimentet finns produkter från lokal 
producent. 
Den lagstiftning som reglerar upphandlingar, lagen om offentlig upphandling 
(LOU), bygger på några grundläggande principer. En av principerna är principen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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S rMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Tekniska nämnden 

om icke-diskriminering som medför att det juridiskt sett inte är möjligt att ställa 
krav som endast svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Ej heller 
får lokala leverantörer ges företräde. Då det saknas stöd i lagen, används en del olika 
grepp i en upphandling för att ge svenska och lokala företag så goda förutsättningar 
som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud. Ett av dessa grepp har varit att för 
vissa produ.ktgruppet ställa ekologiska krav. 

Den ekologiska produktionen ska sträva efter att: 

• skydda miljön och klimatet 

• bevara markens bördighet på lång sikt 

• minska mängden skadliga ämnen i miljön 

• upprätthålla höga standarder för djurvälfärd 

• respektera djurens artspecifika beteendemässiga behov 

• främja korta distributionskedjor och producera mer mat lokalt inom EU :s 
olika medlemsländer 

• bevara sällsynta raser och inhemska raser som är utrotningshotade 

• utveckla utbudet av växter som är anpassade till det ekologiska jordbrukets 
specifika behov och mål 

• bidra till en hög grad av biologisk mångfald 

• främja utvecklingen av ekologisk växtförädling för att göra det mer lönsamt 
att odla ekologiskt. 

Källa: https: //jordbruksverket.se/jordbruk t-miljon-och-klimatet/ ekologisk
produktion 

Slutsats 
Detta sammantaget innebär att om vi skulle sluta köpa ekologiska livsmedel går vi 
ifrån den nationella livsmedelsstrategin. Som offentlig aktör är det juridiskt sett inte 
möjligt att ställa krav på ursprunget och därmed att de varken kan vara lokala eller 
svenska producenter. Dock används olika grepp för att ge svenska och lokala 
företag goda förutsättningar att lämna anbud, vilket Hässleholms kommun 
fortsättningsvis kan göra. Därav föreslås avslag av motionen. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Häs I holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-19, § 58, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-04-07  

 Skriv mottagaradress här 
Handläggare 
Ann-Louise Luttrén 
Tekniska förvaltningen 
0451-26 8187 
ann-louise.luttren@hassleholm.se 
 

 
 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

 

Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Väpnaregatan 13 c Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06  

E-post: bun@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

 

 

Yttrande över motion från Hanna Nilsson (SD) och Susanne Lottsfeldt (SD) ”Ta 
bort de ekologiska produkterna i kommunen” daterad 2022-01-31 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin 
helhet. 

 

Bakgrundsbeskrivning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion 2022-01-31 om att ta bort de ekologiska 
produkterna i kommunen enligt följande: Sverigedemokraterna tycker det är väldigt 
viktigt att gynna vårt lokala jordbruk och företag. Här vill vi göra en omställning som 
även kommer gynna miljön. Vi satsar på att byta ut alla ekologiska produkter som 
kommunen köper in till att i stället köpa in lokalt producerade produkter i den mån som 
det är möjligt. Detta kommer göra en besparing för kommunen samtidigt som man sparar 
miljön genom minskade transporter. Det finns flera skäl att vara kritisk till ekologiska 
produkter, inte minst ur miljösynpunkt. Ökad andel ekologisk produktion ger exempelvis 
lägre volymer totalt, vilket innebär att importen ökar. Eftersom svensk 
livsmedelsproduktion generellt sett är mer miljövänlig än alternativen innebär ökad 
import ökad miljöbelastning globalt sett.  

Källor: Riksdagens utredningstjänst "Rapport från utredningstjänsten ekologiska varor,  

Dnr: 2019:21" Samt "Ekologisk mat är sämre för klimatet" Stefan Wirsenius, docent vid 
avdelningen fysisk resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, 
Chalmers University of Technology  

Sverigedemokraterna yrkar därför: ·  

-Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att upphandla och 
köpa in  

ekologiska produkter.  

Hässleholms 
kommun 
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- Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms  

kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget beslut.  

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

 

Yttrande 

SD har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms 
kommun slutar att upphandla och köpa in ekologiska produkter, att ekologiska produkter 
som produceras i Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från 
taget beslut och att öka upphandlingen av svenska närodlade alternativ. 

I den nationella livsmedelsstrategin finns regeringens handlingsplan ”En 
livsmedelsstrategi för Sverige, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet” (Regeringens 
proposition 2016/17:104). Målsättningen är att inköp från offentlig sektor ska uppgå till 
60 procent ekologiska produkter år 2030, detta för att ge en inriktning/incitament till 
ekologiskt jordbruk i Sverige. Denna strategi följer Hässleholms kommun. Under 2021 
var 37 procent av livsmedelsinköpen i Hässleholms kommun ekologiska.  

Livsmedelsinköpen i Hässleholms kommun styrs genom upphandling som sker vart 
fjärde år och i samarbete med flera närliggande kommuner. Anledningen är att 
livsmedelsbehoven är snarlika och prissättningen är volymdriven. I detta samarbete har vi 
varit lyckosamma med att ha en hög andel svenskproducerade varor. I nuvarande avtal är 
näst intill samtliga inköp av mejeri, kött, ägg samt potatis och grönsaker under säsong 
svenskt. I mejerisortimentet finns produkter från lokal producent. 

Den lagstiftning som reglerar upphandlingar, lagen om offentlig upphandling (LOU), 
bygger på några grundläggande principer. En av principerna är principen om icke-
diskriminering som medför att det juridiskt sett inte är möjligt att ställa krav som endast 
svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Ej heller får lokala leverantörer 
ges företräde. Då det saknas stöd i lagen, används en del olika grepp i en upphandling för 
att ge svenska och lokala företag så goda förutsättningar som möjligt att lämna 
konkurrenskraftiga anbud. Ett av dessa grepp har varit att för vissa produktgrupper ställa 
ekologiska krav.  

Den ekologiska produktionen ska sträva efter att: 

• skydda miljön och klimatet 
• bevara markens bördighet på lång sikt 
• minska mängden skadliga ämnen i miljön 
• upprätthålla höga standarder för djurvälfärd 
• respektera djurens artspecifika beteendemässiga behov 
• främja korta distributionskedjor och producera mer mat lokalt inom EU:s olika 

medlemsländer 
• bevara sällsynta raser och inhemska raser som är utrotningshotade 
• utveckla utbudet av växter som är anpassade till det ekologiska jordbrukets 

specifika behov och mål 
• bidra till en hög grad av biologisk mångfald 
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• främja utvecklingen av ekologisk växtförädling för att göra det mer lönsamt att 
odla ekologiskt. 

Källa: https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/ekologisk-
produktion  

 

Slutsats 

Detta sammantaget innebär att om vi skulle sluta köpa ekologiska livsmedel går vi ifrån 
den nationella livsmedelsstrategin. Som offentlig aktör är det juridiskt sett inte möjligt att 
ställa krav på ursprunget och därmed att de varken kan vara lokala eller svenska 
producenter. Dock används olika grepp för att ge svenska och lokala företag goda 
förutsättningar att lämna anbud, vilket Hässleholms kommun fortsättningsvis kan göra. 
Därav föreslås avslag av motionen. 

 

 

Tekniska förvaltningen   

Mats Svensson 
Förvaltningschef 
 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
Åsa Ollerstam Lundh 
Förvaltningschef 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Niklas Persson 
Förvaltningschef 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Om sorgsnämnden 

§ 59 

Motion ta bort ekologiska produkter kommunen 
Dnr: OF 2022/111 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar: 
-Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Reservationer 
Susanne Lottsfeldt (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar att omsorgsnämnden bifaller motionen. 

Kristina Lind (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut 

Omröstning 
Ordförande ställer Susanne Lottsfeldt (SD) ändringsyrkande mot Kristina Linds (M) 
bifallsyrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Kristina Linds (M) 
bifallsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Sverigedemokraterna har inkommit med en remiss om att ta bort de ekologiska 
produkterna i kommunen till förmån för lokala produkter. De föreslår: 

Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att 
upphandla och köpa in ekologiska produkter. 
Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget 
beslut. 
Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska 
närodlade alternativ. 

Omsorgsförvaltningen har samarbetat med barn och utbildningsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen och upphandlingsenheten i framtagandet av detta svar. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 49, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott förslår omsorgsnämnden besluta: 
-Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Sänt till: 
Sverigedemokraterna. 
Kommunlednings förvaltningen. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Diarienummer 

2022-04-13 OF 2022/111 

      

 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 ta bort ekologiska produkter kommunen 
  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott förslår omsorgsnämnden besluta: 

-Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet.  

 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har inkommit med en remiss om att ta bort de ekologiska 
produkterna i kommunen till förmån för lokala produkter. De föreslår: 

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

- Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget 
beslut. 

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

Omsorgsförvaltningen har samarbetat med barn och utbildningsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen och upphandlingsenheten i framtagandet av detta svar. 

 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion 2022-01-31 om att ta bort de 
ekologiska produkterna i kommunen enligt följande: Sverigedemokraterna tycker 
det är väldigt viktigt att gynna vårt lokala jordbruk och företag. Här vill vi göra en 
omställning som även kommer gynna miljön. Vi satsar på att byta ut alla ekologiska 
produkter som kommunen köper in till att i stället köpa in lokalt producerade 
produkter i den mån som det är möjligt. Detta kommer göra en besparing för 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

kommunen samtidigt som man sparar miljön genom minskade transporter. Det 
finns flera skäl att vara kritisk till ekologiska produkter, inte minst ur miljösynpunkt. 
Ökad andel ekologisk produktion ger exempelvis lägre volymer totalt, vilket innebär 
att importen ökar. Eftersom svensk livsmedelsproduktion generellt sett är mer 
miljövänlig än alternativen innebär ökad import ökad miljöbelastning globalt sett.  

Källor: Riksdagens utredningstjänst "Rapport från utredningstjänsten ekologiska 
varor,  

Dnr: 2019:21" Samt "Ekologisk mat är sämre för klimatet" Stefan Wirsenius, docent 
vid avdelningen fysisk resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, 
Chalmers University of Technology  

Sverigedemokraterna yrkar därför: ·  

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

- Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget beslut.  

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

 

Yttrande 

I den nationella livsmedelsstrategin finns regeringens handlingsplan ”En 
livsmedelsstrategi för Sverige, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet” 
(Regeringens proposition 2016/17:104). Målsättningen är att inköp från offentlig 
sektor ska uppgå till 60 procent ekologiska produkter år 2030, detta för att ge en 
inriktning/incitament till ekologiskt jordbruk i Sverige. Denna strategi följer 
Hässleholms kommun. Under 2021 var 37 procent av livsmedelsinköpen i 
Hässleholms kommun ekologiska.  

Livsmedelsinköpen i Hässleholms kommun styrs genom upphandling som sker vart 
fjärde år och i samarbete med flera närliggande kommuner. Anledningen är att 
livsmedelsbehoven är snarlika och prissättningen är volymdriven. I detta samarbete 
har kommunerna varit lyckosamma med att ha en hög andel svenskproducerade 
varor. I nuvarande avtal är näst intill samtliga inköp av mejeri, kött, ägg samt potatis 
och grönsaker under säsong svenskt. I mejerisortimentet finns produkter från lokal 
producent. 

Den lagstiftning som reglerar upphandlingar, lagen om offentlig upphandling 
(LOU), bygger på några grundläggande principer. En av principerna är principen 
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om icke-diskriminering som medför att det juridiskt sett inte är möjligt att ställa 
krav som endast svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Ej heller 
får lokala leverantörer ges företräde. Då det saknas stöd i lagen, används en del olika 
grepp i en upphandling för att ge svenska och lokala företag så goda förutsättningar 
som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud. Ett av dessa grepp har varit att för 
vissa produktgrupper ställa ekologiska krav.  

Den ekologiska produktionen ska sträva efter att: 

 skydda miljön och klimatet 
 bevara markens bördighet på lång sikt 
 minska mängden skadliga ämnen i miljön 
 upprätthålla höga standarder för djurvälfärd 
 respektera djurens artspecifika beteendemässiga behov 
 främja korta distributionskedjor och producera mer mat lokalt inom EU:s olika 

medlemsländer 
 bevara sällsynta raser och inhemska raser som är utrotningshotade 
 utveckla utbudet av växter som är anpassade till det ekologiska jordbrukets 

specifika behov och mål 
 bidra till en hög grad av biologisk mångfald 
 främja utvecklingen av ekologisk växtförädling för att göra det mer lönsamt att 

odla ekologiskt. 

Källa: https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/ekologisk-
produktion  

 

Slutsats 

Detta sammantaget innebär att om Hässleholms kommun skulle sluta köpa 
ekologiska livsmedel går kommunen ifrån den nationella livsmedelsstrategin. Som 
offentlig aktör är det juridiskt sett inte möjligt att ställa krav på ursprunget och 
därmed krav på att det ska vara lokala eller svenska producenter. Dock används 
olika grepp för att ge svenska och lokala företag goda förutsättningar att lämna 
anbud, vilket Hässleholms kommun fortsättningsvis kan göra.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås avslag av motionen. 
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Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inga. 

Barnperspektivet  

Beaktat 

Miljökonsekvenser 

Aktuellt på sikt 

  

Facklig samverkan 

Inför omsorgsnämnden 220531 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte klarlagt 

 
Bilagor 

Motion om att ta bort de ekologiska produkterna i kommunen 

KLF 2022/63-1 - Motion om att ta bort de ekologiska produkterna i kommunen 

 

Sändlista: 

Sverigedemokraterna. 

Kommunledningsförvaltningen. 

 

 

Omsorgsförvaltningen 

Åsa Ollerstam Lundh 

Förvaltningschef 

  



c)verVJl!fUJKIJKrderna 
. -y- Hässleholm 

Motion 

"'Ta bort de ekologiska produkterna i kommunen· 

Till Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun. 

2022-01-31 

sverigedemokraterna tycker det är väldigt viktigt att gynna vårt lokala jordbruk och företag. Här vill 
vi göra en omställning som även kommer gynna miljön. Vi satsar på att byta ut alla ekologiska 
produkter som kommunen köper in till att i stället köpa in lokalt producerade produkter i den mån 
som det är möjligt. Detta kommer göra en besparing för kommunen samtidigt som man sparar 
miljön genom minskade transporter. 

Det finns flera skäl att vara kritisk till ekologiska produkter, inte minst ur miljösynpunkt. Ökad andel 
ekologisk produktion ger exempelvis lägre volymer totalt, vilket innebär att importen ökar. Eftersom 
svensk livsmedelsproduktion generellt sett är mer miljövänlig än alternativen innebär ökad import 
ökad miljöbelastning globalt sett. 

Källor: Riksdagens utredningst;änst "Rapport från utredningst;änsten ekologiska varor, 
Dnr:2019:21" 

Samt "Ekologisk mat är sämre för klimatet" Stefan Wirsenius, docent vid avdelningen fysisk 
resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miliövetenskap, Chalmers University of T echnology 

sverigedemokraterna yrkar därför: · 

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

- Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i Hässleholms 
kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget beslut. 

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

~ c~t 
Susanne Lottsfeldt{SD) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 128 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Punkt 1 i motionen ska anses besvarad. 

2. Punkt 2 i motionen avslås 

Reservationer 

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

"Sverigedemokraterna i Hässleholm lade denna motion för att vi vill ha fler 
hundrastgårdar på strategiskt utvalda platser i vår kommun. Vi tycker att detta är en 
kommunal angelägenhet och inte som de andra partierna, att föreningar ska driva 
dem." 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

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

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE JA NEJ 
AV -
STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Thomas 1-laraldsson (L) X 

Hanna N ilsson (SD) X 

UI f Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Irene N ilsson (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars J ohnsson (M) X 

9 3 1 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen 

Josteri,g ~ ·~ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022c08-31 

uppfattning inte framkommit. Motionen i denna del bör därför avslås. - Förslaget 
till beslut var att punkt 1 i motionen skulle anses besvarad och punkt 2 avslås. 

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

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

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

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 77, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Punkt 1 i motionen ska anses besvarad. 

2. Punkt 2 i motionen avslås 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

"Sverigedemokraterna i Hässleholm lade denna motion för att vi vill ha fler 
hundrastgårdar på strategiskt utvalda platser i vår kommun. 
Vi tycker att detta är en kommunal angelägenhet och inte som de andra partierna, 
att föreningar ska driva dem. 

På grund av ovanstående yrkade Sverigedemokraterna bifall på motionen, då vårt 
yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss 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. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-06-09 KLF 2021/645 

      

 Kommunfullmäktige 
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 att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fatta följande beslut. 
 
1) Punkt 1 i motionen ska anses besvarad. 
 
2) Punkt 2 i motionen avslås 

Beskrivning av ärendet 

Sven Lundh och Susanne Lottsfeldt, båda Sverigedemokraterna, väckte en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkade följande. 
1) Att berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens hundrastgårdar och 
dess geografiska platser. 
2) Att på av berörd nämnds valda plats/platser uppföra ny/nya hundrastgårdar. 
Som grund för motionen anförde de följande. Hunden är som bekant människans 
bästa vän och en viktig del i många kommuninnevånares liv och vardag. Hässleholm 
är en av landets hundtätaste kommuner och pandemin har dessutom ökat intresset 
än mer. Hunden är viktig för många människors hälsa och välmående då den gör att 
ägaren kommer ut i ur och skur och även socialiserar med andra hundägare. Att ha 
tillgång till en inhägnad yta att rasta sin hund på är en stor tillgång för en husse eller 
matte. Det är som bekant olagligt att framföra sin hund okopplad och alla har inte 
möjlighet att förflytta sig till inhägnade platser på avstånd. En anlagd hundrastgård 
bör vara inhägnad med stålnät samt mjukt formade hörn så att hunden inte skadar 
sig. Vidare bör den innehålla någon stock och stor sten som väcker intresse för att 
söka och spåra. Bänkar är viktiga för vila och samtal hundägarna mellan. En 
hundrastgård blir fort en naturlig mötesplats för människor av alla åldrar och 
kulturer. På exempelvis Ljungdala finns ett stort antal boende från andra kulturer 
och en ny rastgård på denna plats kan hjälpa till att skapa möten och främja 
integration. 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Motionen remitterades till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 25 
november 2021, § 113, beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
”med hänsyn att rutiner redan finns.” 
 
Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgick bland annat 
följande. I dagsläget har man fyra hundrastgårdar i kommunen, nämligen i Vinslöv, 
Vittsjö, Hästveda och Tyringe och dessa sköts av ideella föreningar. Tekniska 
förvaltningen har som rutin att när det kommer in en önskan om en hundrastgård 
så ska det bildas en förening som sköter hundrastgården och sedan begärs pengar 
för byggnation om lämplig plats kan hittas. Man måste ta hänsyn kring 
störningsmoment som kan uppstå till kringboende när man väljer plats. Enstaka 
önskemål från privat person kommer in varje år men ingen förening har ännu 
bildats.  
 
I tjänsteskrivelse den 12 januari 2022 gjorde kommunledningsförvaltningen följande 
bedömning Av utredningen från tekniska nämnden framgår att det för närvarande 
finns fyra hundrastgårdar på kommunens mark och var de är belägna. Mot bak-
grund av dessa uppgifter och då något behov av att ge ett uppdrag om inventering 
med mera därför inte kan anses föreligga bör motionen i denna del anses besvarad. 
Praxis hos tekniska förvaltningen synes vara att om hundrastgård anordnas ska den 
skötas av en för ändamålet bildad förening. Nya hundrastgårdar kan således komma 
att anordnas, men det förutsätter alltså engagemang från hundägarna. Därmed 
behöver kommunens resurser inte ianspråktas för skötseln. Någon anledning att 
frångå denna praxis har enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning inte 
framkommit. Motionen i denna del bör därför avslås. – Förslaget till beslut var att 
punkt 1 i motionen skulle anses besvarad och punkt 2 avslås.  
 
Kommunstyrelsen beslutade därefter vid sammanträde den 2 februari 2022, § 25, att 
återremittera ärendet ”för att låta utreda eventuellt antal, plats/platser och finansi-
ering av hundrastgård/hundrastgårdar i Hässleholms stad” 
 
Tekniska nämnden har inkommit med utredning och föreslår i beslut vid samman-
träde den 24 mars 2022, § 21, att kommunstyrelsen godkänner den. Av utredningen 
framgår bland annat följande. Tekniska förvaltningen har tittat på platser som 
eventuellt skulle kunna användas till hundrastgårdar och då kommit fram till sex 
tänkbara platser, vilka framgår av karta i ärendet. Hundrastgården är tänkt att vara 
ca 30x30 meter med 1,2 meter högt flätverksstaket samt dubbelgrind. Markbelägg-
ning är gräs och utrustning i rastgården kan vara en bänk, en informationstavla, 
några större stenar samt hundlatrin. Byggkostnad per hundrastgård beräknas till  
100 000 - 150 000 kronor beroende på förutsättningarna. Detta är en kostnad som 
tidigare har legat på den förening som tagit på sig att ansvara och sköta rastgården. 
Driftskostnad hamnar på cirka 8 000 - 12 000 kronor/år och hundrastgård. Det 
inkommer högst ca 1-2 samtal/år till förvaltningen med förfrågan om att anlägga en 
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hundrastgård. 
 
Bedömning 
 
Av ovannämnda utredning framgår sex platser i Hässleholm där det enligt tekniska 
nämnden kan vara tänkbart att anlägga hundrastgårdar. Vidare framgår beräknad 
kostnad för uppförande och drift. Det finns för närvarande inte några hundrast-
gårdar i Hässleholms stad; de som finns i kommunen är belägna i Vinslöv, 
Vittsjö, Hästveda och Tyringe. Det har, som framgår av tidigare yttrande från 
nämnden, hittills varit nämndens praxis att om hundrastgård anordnas ska den 
skötas av en för ändamålet bildad förening. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer fortfarande att det kan anses vara en lämplig ordning. Mot denna 
bakgrund och då intresset för närvarande av att anlägga hundrastgårdar tydligen är 
litet vidhåller kommunledningsförvaltningen sitt tidigare ställningstagande. 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden 

 

  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 14 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 
 

Utredning av hundrastgårdar  
Dnr: TF 2022/133 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna tekniska förvaltningens 
utredning av eventuella antal, platser och finansiering av hundrastgårdar i 
Hässleholms stad. 
 
 

Beskrivning av ärendet  
 

I dagsläget finns ingen hundrastgård i Hässleholms stad av den anledningen att 
ingen förening har tagit på sig skötselansvaret för densamma vilket är den praxis 
tekniska förvaltningen har för att anlägga en hundrastgård.  
I återremissen, KS 2022-02-22 § 25 står att det ska utredas eventuellt antal, 
plats/platser och finansiering av hundrastgård/hundrastgårdar i Hässleholms stad. 
Tekniska förvaltningen har tittat på platser som eventuellt skulle kunna användas till 
hundrastgårdar och då kommit fram till sex tänkbara platser. Dock är ingen djupare 
utredning utförd med tanke på hur kringboende kan tänkas uppleva störande ljud 
och möjligtvis ökad trafikmängd med besökande hundägare. Det har inte heller 
tagits hänsyn till antalet rastgårdar som eventuellt behövs då det högst kommer in 
ca 1-2 samtal/år till förvaltningen om en förfrågan om att anlägga en hundrastgård. 
En annan synpunkt som behöver utredas mer är smittorisken mellan hundar, som 
kan finnas när avföring finns på marken. 
Hundrastgården är tänkt att vara ca 30x30 meter med 1,2 meter högt flätverksstaket 
samt dubbelgrind. Markbeläggning är gräs och utrustning i rastgården kan vara en 
bänk, en informationstavla, några större stenar samt hundlatrin. 
Byggkostnad per hundrastgård beräknas till mellan 100 000 - 150 000 kronor 
beroende på förutsättningarna. Detta är en kostnad som tidigare har legat på den 
förening som tagit på sig att ansvara och sköta rastgården. 
Driftskostnad hamnar på cirka 8 000 - 12 000 kronor/år och hundrastgård. 
 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-08, § 36, följande:   
 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 15 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen godkänna tekniska 
förvaltningens utredning av eventuella antal, platser och finansiering av 
hundrastgårdar i Hässleholms stad. 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 
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Datum Diarienummer 

2022-02-23 TF 2022/133 

      

  
Handläggare 
Enhetschef drift/gata/park Christer Söderling 
Tekniska förvaltningen 
 
christer.soderling@hassleholm.se 
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Utredning av hundrastgårdar i kommunen 
  

Förslag till beslut 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen godkänna tekniska 
förvaltningens utredning av eventuella antal, platser och finansiering av 
hundrastgårdar i Hässleholms stad. 
 
Beskrivning av ärendet 

I dagsläget finns ingen hundrastgård i Hässleholms stad av den anledningen att 
ingen förening har tagit på sig skötselansvaret för densamma vilket är den praxis 
tekniska förvaltningen har för att anlägga en hundrastgård.  

I återremissen, KS 2022-02-22 § 25 står att det ska utredas eventuellt antal, 
plats/platser och finansiering av hundrastgård/hundrastgårdar i Hässleholms stad. 

Tekniska förvaltningen har tittat på platser som eventuellt skulle kunna användas till 
hundrastgårdar och då kommit fram till sex tänkbara platser. Dock är ingen djupare 
utredning utförd med tanke på hur kringboende kan tänkas uppleva störande ljud 
och möjligtvis ökad trafikmängd med besökande hundägare. Det har inte heller 
tagits hänsyn till antalet rastgårdar som eventuellt behövs då det högst kommer in 
ca 1-2 samtal/år till förvaltningen om en förfrågan om att anlägga en hundrastgård. 

En annan synpunkt som behöver utredas mer är smittorisken mellan hundar, som 
kan finnas när avföring finns på marken. 

Hundrastgården är tänkt att vara ca 30x30 meter med 1,2 meter högt flätverksstaket 
samt dubbelgrind. Markbeläggning är gräs och utrustning i rastgården kan vara en 
bänk, en informationstavla, några större stenar samt hundlatrin. 

Byggkostnad per hundrastgård beräknas till mellan 100 000 - 150 000 kronor 
beroende på förutsättningarna. Detta är en kostnad som tidigare har legat på den 
förening som tagit på sig att ansvara och sköta rastgården. 

Driftskostnad hamnar på cirka 8 000 - 12 000 kronor/år och hundrastgård. 

Hässleholms 
kommun 
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Bilagor 

Kartbild 

 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Christer Söderling 

Enhetschef drift/gata/park 
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   Kommunstyrelsen 
 

Protokoll 63 (67) 
Sammanträdesdatum:  
2022-02-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 25   
 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att låta utreda eventuellt antal, 
plats/platser och finansiering av hundrastgård/hundrastgårdar i Hässleholms stad. 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för att låta utreda eventuellt 
antal, plats/platser, och finansiering av hundrastgård/ar i Hässleholms stad. 

Hanna Nilsson (SD), Joachim Fors (S), Lena Svensson (C), Karin Axelsson (M) och 
Agneta Olsson Enochsson (L) instämmer i återremissyrkandet. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet  

Sven Lundh och Susanne Lottsfeldt, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

1) Att berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens hundrastgårdar och 
dess geografiska platser. 
2) Att på av berörd nämnds valda plats/platser uppföra ny/nya hundrastgårdar.  
 
Som grund för motionen anför de följande. Hunden är som bekant människans 
bästa vän och en viktig del i många kommuninnevånares liv och vardag. Hässleholm 
är en av landets hundtätaste kommuner och pandemin har dessutom ökat intresset 
än mer. Hunden är viktig för många människors hälsa och välmående då den gör att 
ägaren kommer ut i ur och skur och även socialiserar med andra hundägare. Att ha 
tillgång till en inhägnad yta att rasta sin hund på är en stor tillgång för en husse eller 
matte. Det är som bekant olagligt att framföra sin hund okopplad och alla har inte 
möjlighet att förflytta sig till inhägnade platser på avstånd. En anlagd hundrastgård 
bör vara inhägnad med stålnät samt mjukt formade hörn så att hunden inte skadar 
sig. Vidare bör den innehålla någon stock och stor sten som väcker intresse för att 
söka och spåra. Bänkar är viktiga för vila och samtal hundägarna mellan. En 
hundrastgård blir fort en naturlig mötesplats för människor av alla åldrar och 
kulturer. På exempelvis Ljungdala finns ett stort antal boende från andra kulturer 
och en ny rastgård på denna plats kan hjälpa till att skapa möten och främja 



   Kommunstyrelsen 
 

Protokoll 64 (67) 
Sammanträdesdatum:  
2022-02-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

integration. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 25 
november 2021, § 113, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
”med hänsyn att rutiner redan finns.” 
 
Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat 
följande. I dagsläget har man fyra hundrastgårdar i kommunen, nämligen i Vinslöv, 
Vittsjö, Hästveda och Tyringe och dessa sköts av ideella föreningar. Tekniska 
förvaltningen har som rutin att när det kommer in en önskan om en hundrastgård 
så ska det bildas en förening som sköter hundrastgården och sedan begärs pengar 
för byggnation om lämplig plats kan hittas. Man måste ta hänsyn kring 
störningsmoment som kan uppstå till kringboende när man väljer plats. Enstaka 
önskemål från privat person kommer in varje år men ingen förening har ännu 
bildats. 
 
Bedömning 
Av utredningen från tekniska nämnden framgår att det för närvarande finns fyra 
hundrastgårdar på kommunens mark och var de är belägna. Mot bakgrund av dessa 
uppgifter och då något behov av att ge ett uppdrag om inventering med mera därför 
inte kan anses föreligga bör motionen i denna del anses besvarad.  
 
Praxis hos tekniska förvaltningen synes vara att om hundrastgård anordnas ska den 
skötas av en för ändamålet bildad förening. Nya hundrastgårdar kan således komma 
att anordnas, men det förutsätter alltså engagemang från hundägarna. Därmed 
behöver kommunens resurser inte ianspråktas för skötseln. Någon anledning att 
frångå denna praxis har enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning inte 
framkommit. Motionen i denna del bör därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 19 kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut:  

1. Motionens första att-sats anses vara besvarad genom den inventering som 
framgår av tjänsteskrivelsen.  

2. Motionens andra att-sats avslås. 

 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet.   

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen.  

Lars Johnsson (SD) yrkar att beslutet justeras på sådant sätt att första att-satsen ska 
anses vara besvarad genom den inventering som framgår av tjänsteskrivelsen.   



   Kommunstyrelsen 
 

Protokoll 65 (67) 
Sammanträdesdatum:  
2022-02-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot Ulf Berggrens yrkande och finner sitt eget 
yrkande bifallet.   

_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden  
 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 13 (18) 
Sammanträdesdatum:  
2021-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 113   
 

Motion - Utöka antalet hundrastgårdar i kommunen 
Dnr: TF 2021/540 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktiga att avslå motionen med hänsyn att 
rutiner redan finns. 

 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 

Yrkande 
Benny Petersson (S), Simon Berneblad (KD), Agne Nilsson (C), Thomas 
Haraldsson (L) yrkar bifall till liggande förslag.  
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen.  

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

Beskrivning av ärendet  
 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen med yrkande att: Berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens 
hundrastgårdar och dess geografiska platser samt att på av berörd nämnds valda 
plats/platser uppföra ny/nya hundrastgårdar. 
I dagsläget har vi fyra hundrastgårdar i kommunen, i Vinslöv, Vittsjö, Hästveda och 
Tyringe och dessa sköts av ideella föreningar. Tekniska förvaltningen har som rutin 
att när det kommer in en önskan om en hundrastgård så ska det bildas en förening 
som sköter hundrastgården och sedan begärs pengar för byggnation om lämplig 
plats kan hittas.  
Man måste ta hänsyn kring störningsmoment som kan uppstå till kringboende när 
man väljer plats. 
Enstaka önskemål från privat person kommer in varje år men ingen förening har 
ännu bildats. 
 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 14 (18) 
Sammanträdesdatum:  
2021-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Medför tillskott i budgeten för byggnation och drift. De hundrastgårdar som finns 
idag sköts och drivs av ideella föreningar vilket fungerar bra. 

 

 

 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-09, § 179, följande:   
 
Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktiga att avslå motionen med 
hänsyn att rutiner redan finns. 

 

 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 



Motion 

"Utöka antalet hundrastgårdar i kommunen" 

Till Kommunfullmäktige i Hässleholm 

2021-09-24 

Hunden är som bekant människans bästa vän och en viktig del i många kommuninnevånares liv och vardag. 

Hässleholm är en av landets hundtätaste kommuner och pandemin har dessutom ökat intresset än mer. 

Hunden är viktig för många människors hälsa och välmående då den gör att ägaren kommer ut i ur och 

skur och även socialiserar med andra hundägare. 

Att ha tillgång till en inhägnad yta att rasta sin hund på är en stor tillgång för en husse eller matte. Det är 

som bekant olagligt att framföra sin hund okopplad och alla har inte möjlighet att förflytta sig till 

inhägnade platser på avstånd. En anlagd hundrastgård bör vara inhägnad med stålnät samt mjukt formade 

hörn så att hunden inte skadar sig. V.idare bör den innehålla någon stock och stor sten som väcker intresse 

för att söka och spåra. Bänkar är viktiga för vila och samtal hundägarna mellan. 

En hundrastgård blir fort en naturlig mötesplats för människor av alla åldrar och kulturer. På exempelvis 

Ljungdala finns ett stort antal boende från andra kulturer och en ny rastgård på denna plats kan hjälpa till 

att skapa möten och främja integration. 

Med stöd av ovanstående yrkar sverigedemokraterna i Hässleholm: 

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

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

Sven Lundh (SD) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 129 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer 

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

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

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

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

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

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

40 (49) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

Karin Axelsson (M) 

Robin Gustavsson (KD) 

Thomas 1-Iaraldsson (L) 

H anna Nilsson (SD) 

Ulf Berggren (SD) 

Sven Lundh (SD) 

Björn Widmark (FV) 

Lena Wallentheim (S) 

Joachim Fars (S) 

Irene N ilsson (S) 

Camilla Lindoff (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars J ohnsson (M) 

JA 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

NEJ 
AV-
STÅR 

X 

X 

X 

X 

X 

8 5 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

Kommunstyrelsen 

Josteriog ~ Utdraget bestyrkes 

41 (49) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

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

Av nämnda yttrande framgår följande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ser 
generellt sett positivt på att hitta möjligheter till nya permanentboenden i 
kommunen. En inventering av hus som står tomma kan vara en del i att tillskapa ett 
mindre antal permanentboenden. Som exempel har bland annat Falkenbergs 
kommun gjort en inventering av tomma hus. Deras definition på tomma hus var att 
ingen var mantalsskriven på adressen, vilket medförde att en stor del av de 
inventerade husen var sommarstugor och att siffran 1 300 inte riktigt blev 
rättvisande. Kopplat till inventeringen gjordes också en marknadsföringskampanj 
för att locka nya invånare till kommunen. Resultatet har hittills lett till att ca 45 
tomma hus har fått nya ägare. Metoden har alltså gett ett mindre men positivt 
resultat samtidigt som det sannolikt kräver ett omfattande arbete i både inventering 
och uppföljning. Då ett uppdrag av den här sorten inte ligger inom ordinarie 
verksamhet så krävs också tillförande av resurser. 

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

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 79, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet med följande motivering: 

"Sverigedemokraterna tycker att denna motion är väldigt bra och vi stämmer in i 
det behovet som motionen behandlar. 

Dock menar vi att detta inte är något vi i denna situation kan prioritera framför 
andra viktiga uppgifter på Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

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

Kommunstyrelsen 

Josteriog :!J iyj Utdraget bestyrkes 

42 (49) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

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

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. Lena Wallentheim (S) yrkar bifall 
till motionen. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheims yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

43 (49) 
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Motion om inventering av tomma hus 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

Det finns olika sätt att genomföra inventering av tomma hus och på vilket sätt 
dialog förs med de som äger dem. Kommuner som har gjort inventeringar har hittat 
olika sätt att nå ut. Hässleholms kommun kan med fördel se på hur andra har gjort 
och välja det som passar oss bäst lokalt. Att hus står tomma innebär ett slöseri med 
resurser, och att i stället försöka hitta nya ägare som vill bo i dem innebär stor glädje 
både för de som hittar sitt drömhus men också för kommunen som kan erbjuda fler 
ett boende.  
 
Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som vid samman-
träde den 27 april 2022, § 44, beslutat att överlämna miljö- och 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande över motionen som miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens svar till kommunledningsförvaltningen samt att med detta 
beslut anse remissen vara besvarad. 
 
Av nämnda yttrande framgår följande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ser 
generellt sett positivt på att hitta möjligheter till nya permanentboenden i 
kommunen. En inventering av hus som står tomma kan vara en del i att tillskapa ett 
mindre antal permanentboenden. Som exempel har bland annat Falkenbergs 
kommun gjort en inventering av tomma hus. Deras definition på tomma hus var att 
ingen var mantalsskriven på adressen, vilket medförde att en stor del av de invente-
rade husen var sommarstugor och att siffran 1 300 inte riktigt blev rättvisande. 
Kopplat till inventeringen gjordes också en marknadsföringskampanj för att locka 
nya invånare till kommunen. Resultatet har hittills lett till att ca 45 tomma hus har 
fått nya ägare. Metoden har alltså gett ett mindre men positivt resultat samtidigt som 
det sannolikt kräver ett omfattande arbete i både inventering och uppföljning. Då 
ett uppdrag av den här sorten inte ligger inom ordinarie verksamhet så krävs också 
tillförande av resurser. 

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

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

Sändlista: 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndenSkriv texten här 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
Diarienummer 

B 2022-000073 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§44 

Remiss - Motion om inventering av tomma hus 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden överlämnar miljö- och stadsbyggnadsforvalt
ningens förslag på yttrande över Remiss - Motion om inventering av tomma hus 
som miljö- och stadsbyggnadsnämndens svar till kommunledningsforvaltningen. 

Med detta beslut anses remissen vara besvarad. 

Yttrande 

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

Metoden har alltså gett ett mindre men positivt resultat samtidigt som det sanno
likt kräver ett omfattande arbete i både inventering och uppföljning. Då ett upp
drag av den här sorten inte ligger inom ordinarie verksamhet så krävs också tillför
ande av resurser 

Beskrivning av ärendet 

I motionen från Johan Lindman föreslås att uppdrag ska ges till berörd nämnd av
seende att inventera tomma hus i syfte att undersöka möjligheten till mer perma
nent boende. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har fått förslaget för yttrande av 
kommunledningskontoret. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering t Utdraget bestyr1<es 

38(49) 
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kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
Diarienummer 

B 2022-000073 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 44 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-03-08, § 32, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att överlämna miljö- och stadsbyggnadsförvaltning
ens förslag på yttrande över Remiss - Motion om inventering av tomma hus som 
miljö- och stadsbyggnadsnämndens svar till kommunledningsförvaltningen. 

Med detta beslut anses remissen vara besvarad. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

39(49) 



.. la 1,•· Socialdemokraterna 

Motion om inventering av tomma hus 

I Sverige står många hus tomma . Det är svårt att beräkna exakt hur många, men det kan uppgå till så 

många som över 100 0001. 

Hus som står tomma och öde kan upplevas som att de förfular miljön och kan i värsta fall vara både en 

miljöfara och innebära risk för olyckor. De kan också skapa en känsla av otrygghet bland grannar. 

Samtidigt finns det många som inte önskar annat än att få tag på ett hus för ett permanent boende, 

och flera kommuner har under de senaste åren börjat inventera tomma och öde hus. När Falkenbergs 

kommun gjorde en inventering fick 45 hus nya ägare som kunde flytta in i de tidigare tomma husen, 

enligt organisationen Hela Sverige2• Hela Sverige ser också ett stort intresse av att bo på landsbygden, 

där de flesta tomma hus finns. 

Det finns olika sätt att genomföra inventering av tomma hus och på vilket sätt dialog förs med de som 

äger dem. Kommuner som har gjort inventeringar har hittat olika sätt att nå ut. Hässleholms kommun 

kan med fördel se på hur andra har gjort och välja det som passar oss bäst lokalt. 

Att hus står tomma innebär ett slöseri med resurser, och att istället försöka hitta nya ägare som vill bo 

i dem innebär stor glädje både för de som hittar sitt drömhus men också för kommunen som kan 

erbjuda fler ett boende. 

Jag yrkar därför: 

att Hässleholms kommunfullmäktige ger uppdrag till berörd nämnd att inventera tomma hus i syfte 

att undersöka möjligheten till mer permanent boende 

Hässleholm 2021-06-04 

Johan Lindman 

Socialdemokraterna 

1 SVT Nyheter, 11 januari 2020: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/folj-med-in-i-odehusen 
2 Hela Sverige: https ://helasverige.se/nyheter /nyhet/visa/stort-i ntresse-foer-to m ma-h us-i-hela-sverige/ 
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