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Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 
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Ersättare 

Justeringens plats, tid : 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2021-04-28, kl. 15:40-16:45 

Lars J ohnsson (M) ordförande 
Björn Widmark (FV) 
Närvarande digitalt via Teams: 
Hanna Nilsson (SD) 1:e vice ordförande 
Lena Wallentheim (S) 2:e vice ordförande 
Karin Axelsson (M) 
Robin Gustavsson (KD) (§§ 64-69, 71-83) 
Agneta Olsson Enochsson (L) 
Ulf Berggren (SD) 
Sven Lundh (SD) 
Joachim Fors (S) 
Henrik Backlund (S) 
Lena Svensson (C) 

Närvarande digitalt via Teams: Ola Lindahl, Christer Caesar(§ 70) . 
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Närvarande digitalt via Teams: Stefan Larsson, Douglas Roth, Thomas Haraldsson, 
Jens Lindholm, Susanne Lottsfeldt, Magnus Akeborn, Dolores Öhman. 
Nämndsekreterare Angela Samarzija. Närvarande digitalt via Teams: Kanslichef /bitr. 
förvaltningschef Jan-Ole Engkvist, kommunjurist Magnus Gjerstad, lokalstrateg 
Predrag Amanovic, ekonom Gunilla Edvinsson, kommunsekreterare Louise 
Davidsson. 

Hanna Nilsson 
Lena Wallentheim 

Kommunledningsförvaltningen, 2021-05-0 b 

§§ 64 - 83 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2021-04-28 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2021-04-28 

:+-
2021-05-0,V 

Kommunlednings förvaltningen 

--~~·· ······ ·· ·· ··· ··· ··· · 
Louise Davidsson 
2021-06-

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Ändring av föredragningslistan § 64 

Information från kommundirektören § 65 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 66 

Avsägelse av uppdrag som revisor i Emmaljunga Byggnadsfören ing - § 67 
Britta Arvidsson (S) 

Anmälan av delegationsbeslut § 68 

övriga anmälningar § 69 

Tätortsbidrag Verksamhet 2020 § 70 

Förlängd utredningstid avseende framtagande av näringsl ivsprogram § 71 
för Hässleholms kommun 

Omedelbart justerad i separat protokoll § 72 

Lokalbehovsplan för kommunledningsförvaltningen 2022-2026 § 73 

Slutredovisning av investeringsprojekt inom § 74 
kommun led ni ngsförvaltn ingen 

Värdeöverföring från Hässlehem AB 2021 § 75 

Ny badbrygga till Björkvikens badplats § 76 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan) , Hässleholm § 77 
stad - antagande 

Omedelbart justerad i separat protokoll § 78 

Instruktion till ombud v id årsstämma 2021 i § 79 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Motion om våtmark § 80 

Motion om införande av hyrcykelsystem § 81 

Motion om att utreda förutsättningarna för industrispåret i Hässleholm § 82 

Initiativärende om "A-torget" T4 området § 83 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~w 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra dagordningen på så sätt att ett initiativärende 
om A-torget på T4-området läggs till sist i föredragningslistan. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Biträdande förvaltningschef J an-Ole Engkvist informerar bland annat om att 
förvaltningen fått två nya avdelningschefer som börjar i början på maj och att 
krisledningsstaben kommer att gå ur stabsläge den 19 maj 2021. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

6~ 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beskrivning av ärendet 

Biträdande förvaltningschef meddelar att det i nuläget inte finns någon ny 
information att lämna. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

6~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 67 

Avsägelse av uppdrag som revisor i Emmaljunga 
Bygg nadsfören i ng 
Dnr: KLF 2021/330 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Valet av ny revisor bordläggs. 

Beskrivning av ärendet 

Britta Arvidsson (S) avsäger sig uppdraget som revisor i Emmaljunga 
Byggnads förening. Avsägelsen ska beviljas och ny revisor utses för perioden till och 
med 2022-12-31. 

Ingen nominering har inkommit. 

Sänt till: 
Britta Arvidsson 
Troman 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 68 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2021/279-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegationslistor avseende anställningar under 
mars 2021. 

RTJ 2021/7-1 
Räddningstjänsten - Delegations beslut avseende tillsyn och förelägganden enligt 
LSO /LBE, sotningar samt brandskyddskontroller under mars 2021. 

KLF 2021/278-1 
Överenskommelse om Räddsam Skåne mellan Räddningstjänsterna i Skåne län. 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-14 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

t]J'J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 69 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2021-12 
Cliens kapitalförvaltning - Totalrapport för Hässleholms kommuns 
kapitalförvaltning per den 31 mars 2021. 

KLF 2021/246-1 
Arbetsmarknadsnämnden - Beslut om lokalrevision för 
arbetsmarknads förvaltningen. 

KLF 2021/299-1 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd - Beslut om boklsut 2020. 

Protokoll 
Kommunledningsförvaltningens förvaltningssamverkan 2021-03-18 
HIBAB styrelsemöte 2021-02-10 
Hässlehem AB styrelsemöte 2021-03-18 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

!:)J!J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 70 

Tätortsbidrag Verksamhet 2020 
Dnr: KLF 2020/221 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Redovisningarna för 2020 års tätorts bidrag för Bjärnum, Hästveda, Sösdala, 
Tyringe, Vinslöv och Vittsjö godkänns. 

2. Godkända redovisningar ligger som underlag till förskottsutbetalning för 
verksamhetsåret 2021. 

Jäv 

Robin Gustavsson (KD) anmäler jäv. Christer Caesar (KD) tjänstgör. 

Beskrivning av ärendet 

Regler för tätortsbidrag för verksamhetsår 2020 anger att utbetalning av bidraget 
sker i förskott under februari under förutsättning att orten inskickat komplett 
redovisning. Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö har skickat 
in komplett redovisning för verksamhetsåret 2021. 

Av de inlämnade handlingarna framgår det att bidraget övergripande uppfyller 
kraven på ett väl förfarande i enlighet med de föreskrifter som återfinns i 
reglementet. Nuvarande riktlinjer för tätortsbidrag reviderades och fastställdes 
2020-03-04 (KLF 2019 / 538). Under 2020 fick alla tätorter som erhåller 
tätortsbidrag från Hässleholms kommun ställa in merparten av sina aktiviteter på 
grund av restriktioner för att minska smittspridningen av Covid-19. Detta har 
inneburit att en stor del av tätorts bidraget för 2020 års budget inte har förbrukats i 
kommunens tätorter. I enlighet av den temporära ändring av dessa bidragsriktlinjer 
för 2020, beslutad i kommunstyrelsen 2020-11-18 (KLF 2020/1144), ska eventuellt 
överskott av 2020 års tätortsbidrag för respektive förening, inte betalas tillbaka. 
Dessa medel överförs till 2021 års budget utan krav på återbetalning efter korrekt 
redovisning för 2020. Eventuellt överskott efter redovisning av verksamhetsåret 
2021, som omfattar både överskottet från 2020 och nya medel för 2021, ska 
återbetalas alternativt avdrages på nästkommande års bidrag. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Trots rådande restriktioner har bidraget under 2020 förbrukats till ett fåtal 
aktiviteter med olika huvudmän, vilket också alla föreningar har redovisat. 
Aktiviteterna som har genomförts med stöd av bidraget har involverat flertalet 
föreningar och organisationer i tätorten. Se bilaga av redovisning av tätortsbidraget 
för verksamhetsår 2020. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 36, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Redovisningarna för 2020 års tätorts bidrag för Bjärnum, Hästveda, Sösdala, 
Tyringe, Vinslöv och Vittsjö godkänns. 

2. Godkända redovisningar ligger som underlag till förskottsutbetalning för 
verksamhetsåret 2021. 

Sänt till: 
Bjärnums GOIF 
Hästveda Intresseförening 
Sösdala Alliansen 
Tyringe Byalag 
Vinslövs Alliansen 
Vittsjögruppen 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtavdelningen 

Kommunstyrelsen 

J,steriag 6 ,yJ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Förlängd utredningstid avseende framtagande av 
näringslivsprogram för Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/844 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att slutligt förslag till nytt näringslivsprogram läggs fram 
för beslut i kommunfullmäktige vid utgången av maj 2022. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Björn Widmarks yrkande 
och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2020-09-02 om framtagandet av 
ett nytt näringslivsprogram för Hässleholms kommun. Enligt beslutet skulle 
näringslivsprogrammet läggas fram för beslut i kommunfullmäktige senast i juni 
2021. Mot bakgrund av de restriktioner och förändrade förutsättningar som covid-
19-pandemin medfört avseende att driva och arbeta fram ett väl förankrat, externt 
och internt, näringslivsprogram föreslås att uppdragstiden förlängs till utgången av 
maj 2022. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Våra företag i Hässleholms kommun ska uppleva att kommunen är en attraktiv och 
serviceinriktad kommun, såväl för företag som redan verkar här, som för företag 
som startar upp eller etablerar sig här. 

Barnperspektivet 

Ett nytt näringslivsprogram med företagen i fokus förbättrar företagens möjligheter 
till att starta, driva och utveckla verksamheter i kommunen. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Miljökonsekvenser 

Förutsättningar för att bistå företag med verksamhet inom miljö- och 
energiområdet att stärka och utveckla verksamhet kommer att belysas. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt näringsliv är grunden för välstånd och 
utveckling i Hässleholms kommun. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 37, kommunstyrelsen att 
slutligt förslag till nytt näringslivsprogram läggs fram för beslut i 
kommunfullmäktige vid utgången av maj 2022. 

Sänt till: 
Samtliga förvaltningar och bolag 
Näringslivsrådet 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

§ 72 Omedelbart justerad i separat protokoll 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

s6+J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 73 

Lokalbehovsplan för kommunledningsförvaltningen 
2022-2026 
Dnr: KLF 2021/229 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens lokalbehovsplan 
2022-2026. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens riktlinjer för lokalförsörjning ska respektive verksamhetsnämnd 
besluta om förvaltningens lokalbehov på femårssikt. Redovisningen presenteras i en 
lokalbehovsplan som årligen uppdateras och beslutas av nämnden. 

Lokalbehovsplanen innehåller en beskrivning av lokalbehoven med tillhörande 
motivering avseende risker och konsekvenser om lokalbehoven inte genomförs. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 40, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens 
lokalbehovsplan 2022-2026. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

6JtJ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 74 

Slutredovisning av investeringsprojekt inom 
kommunledningsförvaltningen 
Dnr: KLF 2021/231 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens slutredovisningar av 
investeringsprojekt med budgeterat anslag på över 1 miljon kronor under år 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Hässleholms kommuns riktlinjer för investeringar ska alla investeringsprojekt 
med ett anslag på 1 mnkr eller mer slutredovisas till kommunstyrelsen. 
Redovisningen ska innehålla en efterkalkyl med uppföljning och analys i jämförelse 
med förkalkylen/budgeterat belopp. Syftet är att främja organisatoriskt lärande och 
slutrapporten ska därför omfatta erfarenheter och lärdomar från projektet. 
Slutredovisningen ska innehålla svar på följande frågor: 

• Har investeringens syfte och mål uppnåtts? 
• Har några avvikelser inträffat i förhållande till förkalkylen/budgeten? 
• Har tidplanen hållit? 

• Om avvikelser skett på ovanstående punkter, vilka är orsakerna? 
• Vilka lärdomar och erfarenheter har dragits av investeringsprojektet? 

Varje avdelning ansvarar för slutredovisningen av investeringsprojekt. Följande projekt 
slutredovisas och bifogas som bilaga: 

Accesspunkter, utökning och reinvestering (IT) 
Chromebooks till skolan (IT) 
Fastighetsnät (IT) 
Ipads till skolan (IT) 
IT-utrustning AK (IT) 
Klientarbetsplats (IT) 
Ospecificerat IT (IT) 
Server och lagring (IT) 
Switchar, utökning och reinvestering (IT) 
Wifi till omsorgen (IT) 
Wifi till skolan (IT) 
Fiber till stadsnätet (Fiber) 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Räddningsfordon (Räddningstjänsten) 
Säkerhet i skolor (Förvaltningschef/ säkerhetsverksamhet) 
Säkerhetsarbete (F örvaltningschef/ säkerhetsverksamhet) 
Upphandling ekonomisystem (Ekonomiavdelningen) 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 41, kommunstyrelsen 
följande beslut. 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens slutredovisningar av 
investeringsprojekt med budgeterat anslag på över 1 miljon kronor under år 2020. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 75 

Värdeöverföring från Hässlehem AB 2021 
Dnr: KLF 2021/227 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

Värdeöverföring från Hässlehem AB på 3 miljoner kronor år 2021 ska innefatta 
hjälp till finansiering av nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 miljoner kronor år 2021) 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 1,7 miljoner kronor år 2021). 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

I samband med beslut om Strategisk plan med budget 2021-2023, den 30 november 
2020, § 155, fastställde kommunfullmäktige budgetbeloppet för värdeöverföring 
från Hässlehem AB till 3 mnkr årligen. 

Värdeöverföringen på 3 mnkr för år 2021 föreslås innefatta hjälp till finansiering av 
nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett 
självständigliv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/in i bostaden, 
sköta sin hygien med mera (budget cirka 2,0 mnkr år 2021). 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 1,7 mnkr år 2021). 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 44, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Värdeöverföring från Hässlehem AB på 3 miljoner kronor år 2021 ska innefatta 
hjälp till finansiering av nedanstående: 

1. Bostadsanpassningsbidrag, bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för 
att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv, till exempel förflytta sig i bostaden, komma ut/ in i bostaden, sköta sin 
hygien med mera (budget cirka 2,0 miljoner kronor år 2021) 

2. Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i det 
svenska samhället (budget cirka 1,7 miljoner kronor år 2021). 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 76 

Ny badbrygga till Björkvikens badplats 
Dnr: KLF 2020/1432 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen godkänner bidragsansökan från Björkvikens 
Villaägarföreningen att finansiera högst 25 000 kronor avseende 
bygglovstaxa, strandskyddsdispens med mera. 

2. Tekniska nämndens driftbudget tillförs 25 000 kronor år 2021 som 
kompensation för att täcka kostnader för bygglov och strandskyddsdispens 
för en ny badbrygga i Finjasjön vilket kommer att faktureras tekniska 
nämnden eftersom kommunen sedan ska överta ansvaret för den 
färdigställda bryggan. 

3. Finansieringen på 25 000 kronor sker från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader 2021. 

4. En tjänsteperson från tekniska förvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen ska från kommunens sida ingå i arbetsgruppen kring 
projektet Finjasjöbryggan och utses i samråd mellan kommundirektören och 
tekniska chef en. 

5. Efter slutbesiktning skänker Björkvikens Villaägarförening Finjasjöbryggan 
till Hässleholms kommun som då även övertar ansvaret för samtliga 
framtida drift- och underhållskostnader. 

G. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för framtida drift- och 
underhållskostnader av Finjasjöbryggan och får inkomma med 
driftbudgetäskande till kommunstyrelsen avseende åren 2022 och framåt när 
den beräknade driftkostnaden för skötsel, tillsyn och underhåll av 
Finjasjöbryggan bedöms vara kända. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen enligt bilaga. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Kommunstyrelsen 

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

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Björkvikens villaägareförening har inkommit med förslaget att upprätta en cirka 220 
meter lång badbrygga vid Björkvikens badplats. Byggandet av badbryggan kommer 
att finansieras av Björkvikens Villaägarförening med hjälp av sponsorer som köper 
delar av bryggan såsom bord, bänkar samt andra byggdelar. Samtliga sponsorer får 
sitt namn ingraverat i respektive byggdel. När bryggan är fardigställd övertar 
Hässleholms kommun underhålls- och driftskostnader på obestämd tid efter att 
Björkvikens Villaägarförening har skänkt bryggan till kommunen. Bryggan beräknas 
att projekteras och byggas under år 2021 till 2022 och ska vara invigd före 
badsäsongen år 2022. Projektet har arbetsnamnet Finjasjöbryggan. Tekniska chefen 
och kommundirektören ska i samråd utse en tjänsteperson från tekniska 
förvaltningen som ska ingå i arbetsgruppen kring detta projekt. 

Finjasjön är kommunens största sjö och ligger 5 km söder om Hässleholm. 
Björkvikens badplats är den största runt Finjasjön. Badplatsen är även en 
samlingsplats för vandringslederna runt Göingeskogarna och runt Hovdalaområdet. 
En ny brygga vid denna plats främjar området som en turistattraktion och därmed 
en positiv marknadsföring av kommunen. Idag är Björkvikens badplats en 
mötesplats för många familjer och där finns även en lekplats för barnen med gungor 
och rutschkana. Utifrån barnperspektivet bidrar byggande av en ny badbrygga att 
ytterligare förstärka och förbättra denna friluftsmiljö. 

Kultur- och fritidsförvaltningen sköter idag Björkvikens badplats och det är samma 
förvaltning som kommer att överta driften av bryggan. Förvaltningen räknar med 
en daglig tillsyn under månaderna april till november. E n viktig fråga är rengöringen 
av bryggan, då tidigare bryggor ofta har förorenats av fåglar. För att driftsansvariga 
ska kunna utföra detta arbete krävs en transport av pumpar och slangar dagligen 
och det behövs en liten bil eller moped för att kunna köra ut med utrustningen. 
Övriga kostnader som Kultur- och fritidsförvaltningen vill belysa är; reparationer, 
säkerhetskontrollering, uppsättning av skyltar, livbojar och tömning av 
papperskorgar. Förvaltningen behövs kompenseras för underhållsmaterial som 
krävs för kommande utbyte och reparationer av exempelvis bänkar och skyltar. 
Parkeringen i anslutning till badplatsen föreslås också asfalteras i samband med 
byggandet av en ny brygga. 

Kommunstyrelsen 
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Säkerhetsaspekter gällande badbryggan ska ses över enligt Räddningstjänsten och 
det blir kommunens ansvar att göra detta. Det innefattar att kontrollera 
vattendjupet för dykning i syfte att förebygga olyckor. Att regelbundet göra 
dykningar vid bryggorna för att säkerhetsställa att där inte finns något på sjöbotten 
som kan utgöra fara för den som dyker görs även vid en del badplatser. Det ska 
säkerställas att bryggans material är adekvat samt att allt livräddningsmateriel ska 
kontrolleras. 

Bryggan beräknas som anmälningspliktig vattenverksamhet och därför ska en 
anmälan göras hos Länsstyrelsen, 

Ekonomiska konsekvenser 

Miljö-och stadsbyggnadsnämnden beräknar en bygglovstaxa på ca 15 000-20 000 
kronor. Taxan är timbaserad och kan därför inte fastställas i förväg. En brygga är 
endast bygglovspliktig om det är båtar som ska lägga till och/ eller om den är 
överbyggd. I fallet med Björkvikens badbrygga finns det enligt ritningar ett tak över 
bryggan på en av platserna, eventuellt kan ritningarna komma att revideras. Det 
krävs även strandskyddsdispens som söks hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 
Här uppgår kostnaden för vanlig dispens, 10 472 kronor, 6545 kronor i samband 
med bygglov och 2618 kronor om det blir avslag. 

Enligt uppgift ovan från miljö- och stads byggnadsnämnden beräknas kostnaden för 
bygglov och strandskyddsdispens uppgå till cirka 25 000 kronor. Tekniska 
nämnden kommer att faktureras för denna kostnad och därmed föreslås tekniska 
nämnden få budgetkompensation för denna. Finansieringen föreslås ske från 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 2021. 

Som framgår i utredningen har kultur- och fritidsnämnden svårt att uppskatta den 
årliga driftkostnaden avseende skötsel, tillsyn och underhåll av badbryggan innan 
den är färdigställd och innan det finns en badsäsong att relatera till. Därför föreslås 
att kultur- och fritidsnämnden får inkomna med sitt driftbudgetäskande till 
kommunstyrelsen när dessa kostnader är kända. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 46, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner bidragsansökan från Björkvikens 
Villaägarföreningen att finansiera högst 25 000 kronor avseende 
bygglovstaxa, strandskyddsdispens med mera. 

Kommunstyrelsen 
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2. Tekniska nämndens driftbudget tillförs 25 000 kronor år 2021 som 
kompensation för att täcka kostnader för bygglov och strandskyddsdispens 
för en ny badbrygga i Finjasjön vilket kommer att faktureras tekniska 
nämnden eftersom kommunen sedan ska överta ansvaret för den 
färdigställda bryggan. 

3. Finansieringen på 25 000 kronor sker från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader 2021. 

4. En tjänsteperson från tekniska förvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen ska från kommunens sida ingå i arbetsgruppen kring 
projektet Finjasjöbryggan och utses i samråd mellan kommundirektören och 
tekniska chef en. 

5. Efter slutbesiktning skänker Björkvikens Villaägarförening Finjasjöbryggan 
till Hässleholms kommun som då även övertar ansvaret för samtliga 
framtida drift- och underhållskostnader. 

6. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för framtida drift- och 
underhållskostnader av Finjasjöbryggan och får inkomma med 
driftbudgetäskande till kommunstyrelsen avseende åren 2022 och framåt 
när den beräknade driftkostnaden för skötsel, tillsyn och underhåll av 
Finjasjöbryggan bedöms vara kända. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut med den justeringen att även 
tjänsteman från kultur- och fritidsförvaltningen ska ingå i arbetsgruppen enligt 
punkt 4. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Björkvikens Villaägarförening 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 77 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. 
(Kyrkskolan), Hässleholm stad - antagande 
Dnr: KLF 2020/1234 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), 
Hässleholms stad. 

Reservationer 

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

"Sverigedemokraterna är överlag positiva till förslaget på denna detaljplan. Dock ser 
vi att man ytterligare kommer försämra framkomligheten i centrala Hässleholm 
genom att ändra tillgängligheten för biltrafik på framförallt Värpatorparens väg. 

På grund av detta yrkade Sverigedemokraterna att följande ändringar i detaljplanen 
skall göras: 

Att Värpatorparens väg bibehålles i nuvarande bredd 

Att Värpatorparens väg inte blir enkelriktad, utan har fortsatt dubbelriktad 
trafik. 

Att på bekostnad av gräsytan möjliggörs snedparkeringar på Värpatorparens väg 
mot befintlig GC-väg 

Cykelstråket över Akaregatan tas bort. 

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

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att följande ändringar i detaljplanen ska göras: 

Värpatorparens väg bibehålles i nuvarande bredd 

Värpatorparens väg blir inte enkelriktad, utan har fortsatt dubbelriktad 
trafik. 

Kommunstyrelsen 
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På bekostnad av gräsytan möjliggörs snedparkeringar på Värpatorparens väg 
mot befintlig GC-väg 

Cykelstråket över Akaregatan tas bort. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Hanna Nilssons yrkande 
och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Hanna Nilssons yrkande röstar nej." 

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Lena Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Ola Lindahl (S), Henrik 
Backlund (S), Lena Svensson (C), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), 
Björn Widmark (FV). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 24 februari 2021, § 25, beslutat att 
godkänna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till detaljplan för 
Hässleholm 87:6 med flera (Kyrkskolan) och skicka det vidare till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandade användningar inom 
planområdet, bestående av centrum, kontor och bostäder som möjliggörs för 
samtliga befintliga byggnader inom planområdet. 

Planen möjliggör även för ett nytt flerbostadshus i den sydöstra delen av 
Kyrkskolekvarteret där utöver bostäder, centrum- och kontorsändamål även 
möjliggörs för parkering under mark för att kunna säkerställa parkerings behovet till 
de kommande bostäderna/verksamheterna. 

Vidare syftar detaljplanen även till att skydda vissa av de befintliga byggnaderna mot 
rivning och förvanskning, att ny bebyggelse anpassas utformningsmässigt till 

Kommunstyrelsen 
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befintlig, att införa grönska i området kring Kyrkskolan och på allmän plats samt att 
möjliggöra för ett sammanhållet gång- och cykelstråk. 

Detaljplanen möjliggör för ombyggnad av flera offentliga byggnader i Hässleholms 
stad och bedöms därför kunna ha ett betydande allmänintresse. Den har till följd 
därav handlagts med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) och 
planförslaget har varit ute på såväl samråd, granskning som förnyad granskning. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 47, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), 
Hässleholms stad. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Sverigedemokraterna är överlag positiva till förslaget på denna detaljplan. Dock ser 
vi att man ytterligare kommer försämra framkomligheten i centrala Hässleholm 
genom att ändra tillgängligheten för biltrafik på framförallt Värpatorparens väg. 

På grund av detta yrkade Sverigedemokraterna att följande ändringar i detaljplanen 
skall göras: 

Att Värpatorparens väg bibehålles i nuvarande bredd 

Att Värpatorparens väg inte blir enkelriktad, utan har fortsatt dubbelriktad 
trafik. 

Att på bekostnad av gräsytan möjliggörs snedparkeringar på Värpatorparens väg 
mot befintlig GC-väg 
Cykelstråket över Akaregatan tas bort. 

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

Hanna Nilsson (SD) yrkar att följande ändringar i detaljplanen skall göras: 

Att Värpatorparens väg bibehålles i nuvarande bredd 

Att Värpatorparens väg inte blir enkelriktad, utan har fortsatt dubbelriktad 
trafik. 

Att på bekostnad av gräsytan möjliggörs snedparkeringar på Värpatorparens väg 
mot befintlig GC-väg 

Cykelstråket över Akaregatan tas bort. 

Kommunstyrelsen 
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Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Hanna Nilssons yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Beslutet kan överklagas 

Hur man överklagar beslutet framgår av bilaga. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Besvärs berättigade 
Länsstyrelsen i Skåne län 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 78 Omedelbart justerad i separat protokoll 
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Instruktion till ombud vid årsstämma 2021 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Dnr: KLF 2021/266 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande instruktion till ombudet. 

Instruktion 

Förslag till fastställande av årsredovisning, revisionsberättelse och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport godkänns. 

Förslag till beslut om a) fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning b) disposition av bolagets vinst eller förlust och c. ansvarsfrihet åt 
styrelseledamöterna och verkställande direktören godkänns. 

Förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med 
suppleanter godkänns. 

Följande förslag till beslut godkänns 

- antalet styrelseledamöter 
- val av ordförande och vice ordförande till styrelsen 
- val av försäkringssakkunnig 
- val av övriga ledamöter till styrelsen 
- val av suppleanter till styrelsen 
- fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen 
- val av revisorer och revisorssuppleant 
- val av lekmannarevisorer och suppleanter 
- val av valberedningen 

Förslag till bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare samt beslut om 
nyemission godkänns. 

Förslag till uppdrag till bolaget att utreda förutsättningarna för att nyttja bolaget 
som ett äkta captive. 

Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB håller årsstämma onsdagen den 12 maj 2021 
kl 10.00-12.00. Stämman kommer att hållas medelst Teams / poströstning samt 
kommer några få ombud att vara på plats på Kommunassurans kontor, Göran 
Olsgatan 1, Malmö. 

Inför årsstämman föreslås ovanstående instruktion till ombudet Lena Wallentheim 
(S) med ersättare Ingvar Bergman (L). 

Sänt till: 
Lena Wallentheim 
Ingvar Bergman 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion om våtmark 
Dnr: KLF 2020/1140 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt 
kommunstyrelsen att uppdra åt arbetsutskottet att i dialog med HIBAB genomföra 
ett av projekten under förutsättning att bolaget erhåller bidrag till projektets 
genomförande. Motionen ska med detta anses besvarad. 

Reservationer 

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

"Sverigedemokraterna är positiva till att en våtmark anläggs på Hovdala. Dock 
menar vi att det ska göras enligt ett av alternativen i den utredning som gjorts och 
inte i enlighet med motionen. 

På grund av detta yrkade Sverigedemokraterna 

- Att motionen bifalles på så sätt att HiBAB ges i uppdrag att genom ägardirektiv 
anlägga en våtmark enligt ett av alternativen i liggande utredning. 

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

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter samt Lena Svensson (C) och Björn Widmark (FV) 
avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Miljöpartiets motion handlar om att ändra i HIBABs ägardirektiv så att bolaget får 
instruktion att jobba med att utveckla våtmarker på Hovdalaområde. 

I ärendet finns en utredning genomfört av sakkunniga som beskriver tre olika 
alternativ för att anlägga våtmarker. Trots 44 sidor som beskriver många positiva 
värden och fördelar som skulle uppstå genom att anlägga våtmarker, anger HIBABs 

Kommunstyrelsen 
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styrelse att de avråder ägaren från att ändra i ägardirektivet på ett sätt som leder till 
att bolaget ska anlägga våtmarker. Den enda anledning som bolaget anger är att 
Finjasjöns vattenkvalitet är så dålig att det behövs fler åtgärder, utöver våtmarker, 
för att lyckas med näringsrening. Baserat på bolagets korta och förhalande svar 
avslås motionen. 

Jag känner frustration och upplever det korta svaret som ges till vår viktiga motion 
som provocerande. Med ljus och lykta letar man desperat i utredningens 44 sidor 
för att hitta nackdelar med att anlägga våtmarker trots de många positiva effekter på 
vattenhantering, biologisk mångfald och friluftsliv som anges. 

Jag vet att många partier är positiva till att anlägga våtmarker på Hovdalaområdet. 
Jag tror att till och med en majoritet av partierna i kommunfullmäktige vill detta. Jag 
hoppas att partierna tidligt visar vad de står i frågan när motionen till slut behandlas 
av fullmäktige." 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att motionen bifalles på så sätt att HIBAB ges i uppdrag 
genom ägardirektiv att anlägga en våtmark enligt ett av alternativen i liggande 
utredning. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att uppdra åt arbetsutskottet att i dialog 
med HIBAB genomföra ett av projekten under förutsättning att bolaget erhåller 
bidrag till projektets genomförande. Motionen skall med detta anses besvarad. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman och Arberesha Sabani, båda Miljöpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige. 

De yrkar att kommunfullmäktige i Hässleholm beslutar om ett tillägg i HIBAB:s 
ägardirektiv om att bolaget ska arbeta med att återskapa den gamla Hovdalåns 
meandrande åfåra och för att skapa permanenta våtmarksområden i de låglänta 
delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån i syfte att förbättra miljönyttorna 
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gällande vattenrening, vattenhushållning, ökad biologisk mångfald och rekreation 
med grund i utredningen "Förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och 
restaurering av Hovdalaån." 

Som grund för yrkandet anför de följande. Enligt utredningen "Förutsättningar för 
våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån", som behandlades i 
kommunstyrelsen den 2 september 2020, finns det goda förutsättningar för att 
återskapa den gamla Hovdalåns meandrande åfåra och för att skapa permanenta 
våtmarksområden i de låglänta delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån. I 
rapporten presenteras och diskuteras miljönytta, skötsel, kostnader, finansiering, 
motstående intressen och nödvändig vattenrättslig prövning för respektive 
åtgärdsförslag. Utredningen är tydlig positiv till att gå vidare med att anlägga 
våtmarker längs Hovdalaån och Tormestorpsån. Det finns positiva ekonomiska, 
sociala och ekologiska förutsättningar för att anlägga våtmarker. Det finns bidrag att 
söka för både skötsel och anläggandet. Våtmarkerna kan leverera mycket viktiga 
effekter gällande vattenhantering och biologisk mångfald. Utredningsområdet består 
av de öppna markerna som ligger mellan Hovdala slott och Finjasjön väster om 
Tormestorpsån och ägs till största delen av Hässleholms Industribyggnads AB 
(HIBAB) och till en mindre del av Statens fastighetsverk. 

Motionen har remitterats till HIBAB, som i yttrande anför i huvudsak följande. 

HIBAB avråder ägaren från att detaljstyra via ett tillägg i ägardirektivet och föreslår 
istället att i samband med ägardialogen redovisa för ägaren om bolagets pågående 
hållbarhetsarbete. 

Vidare hänvisar bolaget till ett utdrag ur ovannämnda utredning (sidan 41): "Arbetet 
med vattenvårdsåtgärder bör ske långsiktigt och systematiskt. För att uppnå mätbara 
resultat beträffande vattenrening och på Finjasjöns vattenkvalitet krävs omfattande 
åtgärder i hela sjöns tillrinningsområde och/ eller i sjön. Enstaka våtmarksanlägg
ningar, även sådana som kan anses ge hög näringsrening per våtmarksyta, kan inte 
förväntas ge mätbara effekter i Finjasjön. Förutsättningarna för att få tillstånd 
våtmarker för effektiv näringsrening i utpekat område är tyvärr ogynnsamma". 

Bakgrunden till förevarande ärende är en tidigare väckt motion (KLK 2016/259) 
från dåvarande fullmäktigeledamoten Håkan Spångberg (SD), i vilken han yrkade att 
det skulle genomföras en förutsättningslös utredning av eventuell etablering av 
våtmark alternativt fortsatt jordbruk mellan Hovdala och Tormestorpsån. Motionen 
fick till resultat att kommunstyrelsen i beslut den 16 november 2016, § 257 föreslog 
kommunfullmäktige följande beslut. 
1. Motionen bifalls. 
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2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med motionärens förslag, 
genomföra en utredning av förutsättningarna för anläggande av våtmarker mellan 
Hovdala och Tormestorpsån. 

I beslut den 30 januari 2017, § 13, ärende KLK 2016 / 139, beslutade kommunfull
mäktige att följa kommunstyrelsens förslag. 

Den 20 december 2019 förelåg utredningen "Förutsättningar för våtmarker på 
Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån", utförd av Ekologigruppen AB, i 
färdigt skick. 

Den 2 september 2020, § 151, beslutade kommunstyrelsen att godkänna 
utredningen om förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering 
av Hovdalaån och "överlämnar den till Hässleholms Industribyggnads AB för 
eventuell åtgärd". 

Bedömning 
Kommunledningsförvaltningen delar HIBAB:s uppfattning att det är olämpligt att i 
detalj styra bolagets verksamhet, vilket skulle bli fallet om det föreslagna tillägget till 
bolagets ägardirektiv görs. Motionen bör därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 49, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Sverigedemokraterna är positiva till att en våtmark anläggs på Hovdala. Dock 

menar vi att det ska göras enligt ett av alternativen i den utredning som gjorts och 
inte i enlighet med motionen. 

På grund av detta yrkade Sverigedemokraterna 

- Att motionen bifalles på så sätt att HiBAB ges i uppdrag att genom ägardirektiv 
anlägga en våtmark enligt ett av alternativen i liggande utredning. 

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

Lena Wallentheim (S) avstår från att delta i beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att motionen bifalles på så sätt att HIBAB ges i uppdrag 
genom ägardirektiv att anlägga en våtmark enligt ett av alternativen i liggande 
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Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Hanna Nilssons yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Hässleholms Industribyggnads AB 

Kommunstyrelsen 
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Motion om införande av hyrcykelsystem 
Dnr: KLF 2020/1154 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Reservationer 

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

Yrkande 

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

Robin Gustavsson (KD), Björn Widmark (FV), Karin Axelsson (M) och Agneta 
Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Johan Lindman och Lena Wallentheim, båda Socialdemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

1) Att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt berörd nämnd att införa ett 
hyrcykelsystem. 

2)Att kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda förutsättningarna 
och modell för medfinansiering med exempelvis de kommunala bolagen och vårt 
lokala näringsliv. Exempel på medfinansiering kan vara sponsring, försäljning av 
reklamytor mm. 

Som grund för sina yrkanden anför motionärerna följande. 

Hässleholm är till ytan en stor kommun och då man ska handla eller skjutsa barn till 
aktiviteter är bilen ett naturligt transportmedel för många. Många resor kan helt eller 
delvis ersättas med cykel. Då man ska ge sig ut på utflykt till någon av kommunens 
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sevärdheter, ta sig till jobbet eller om man ska ett snabbt ärende kan cykel vara 
antingen ett trevligt sätt att ta sig runt eller rent av ett smidigare sätt att komma 
fram. Den som pendlar skulle lätt kunna välja tåg för att sedan ta den sista biten 
från stationen på cykel. Att använda cykel helt eller delvis på resan kan vara 
intressant för turister såväl som arbetspendlare. Fördelar med ett hyrcykelsystem är 
att det hjälper att minska utsläpp, kan minska restider och uppmuntrar till motion. 

Flera kommuner har infört ett system med hyrcyklar. Malmö by bike ägs och drivs 
av Clear Channel i utbyte mot reklamytor i staden, och i Lund har man valt att 
implementera JC Decauxs hyrcykelsystem som finns på flera platser i världen. Men 
även mindre städer som Lidköping har infört ett system för hyrcyklar. Här har 
kommunen samarbetat med enskilda företagare och andra lokala intressenter. De 
som infört ett system har valt lite olika vägar beroende på kommunens storlek. För 
en kommun av Hässleholms storlek är det troligt att lokala samarbeten kommer 
fungera bäst. 

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

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 18 februari 2021, § 16, 
beslutat att godkänna förvaltningens förslag. Sammanfattningen av detta förslag är 
att kultur- och fritidsförvaltningen anser att syftet med motionen är gott, men att 
systemet inte ska bedrivas med kommunala medel eller i kommunal regi och att 
tillväxtavdelningen, som har en stor kunskap i ämnet och med bakgrund av 
konsultrapporten, bör utreda hyrcykelsystemet vidare för att klargöra målpunkter 
och finansiering. 

Tekniska nämnden beslutade den 18 februari 2021, § 21, att yrka att motionen 
avslås i sin helhet. Av i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat 
följande. 

Under 2016 har Tyrens tagit fram en utredning, för Hässleholms kommuns räkning, 
med fokus att införa hyrcykelsystem i Hässleholm och dess förutsättningar. En 
utredning som motionen efterfrågar finns därmed redan men en del bör ses över 
ytterligare och vidareutvecklas. 
Nedan ses en tabell hämtat från Tyrens utredning med uppskattade kostnader 
(2016) för olika typer av lösningar uppdelat på uppförande- och driftkostnad. 
Viktigt att tänka på här är aktiviteter och följder som hamnar på driften och den 
aktören, exempelvis flytt av cyklar för att hålla stationerna aktiva med tillräckligt 
många platser lediga och tillräckligt många cyklar inne, drift och underhåll av 
stationer samt av cyklar. 
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Slutsatserna av Tyrens utredning 2016 blev enligt följande. Med anledning av att 
Hässleholm är en relativt liten stad föreligger det troligen svårigheter att lyckas med 
avancerat stations baserat hyrcykelsystem. Större städer har generellt enklare att 
lyckas med hyrcykelsystem än vad mindre städer har. Däremot har det historiskt sett 
visat sig vara lyckosamt att införa hyrcykelsystem i städer med låg andel cyklande. I 
Hässleholm sker endast 8% av resorna med cykel vilket skulle kunna indikera goda 
förutsättningar för att lyckas med ett hyrcykelsystem i Hässleholm. 
Den ekonomiska risken är störst med ett avancerat stationsbaserat system och minst 
med en helt manuell lösning med en station vilket motiverar valet av en enklare 
lösning. Nackdelen med den enklare manuella lösningen är emellertid att denna i 
princip endast riktar sig till turister. Betraktas istället en enkel digital lösning, likt den 
i Region Gävleborg, skulle det troligtvis vara möjligt att nå ut till både turister och 
arbetspendlare. Ur operatörens synvinkel är denna lösning också mer flexibel än en 
stationsbaserad lösning då det endast krävs vanliga cykelställ samt att det är enkelt 
att tillföra, ta bort eller flytta stationer om efterfrågan skulle variera. 
Rapporten/utredningen har på en övergripande nivå belyst vilka förutsättningar och 
alternativa lösningar som det finns för ett hyrcykelsystem i Hässleholm. I ett 
eventuellt fortsatt arbete är det av stor vikt att undersöka hur de stora arbetsgivarna 
samt arbetspendlare och andra resenärer i Hässleholm ser på införandet av ett 
hyrcykelsystem. Vidare bör även utformning och omfattning av systemet studeras i 
detalj för att på så sätt skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett lyckat 
hyrcykelsystem i Hässleholm. 
Ett bifall av motionen kräver ett fortsatt arbete och att avsätta resurser. Man 

behöver 
- avsätta budget att vidare utreda förutsättningarna för hyrcykelsystem i Hässleholm 
- avsätta budget för införandekostnad och årlig driftkostnad för 
hyrcykelsystem för det system som väljs. 

Bedömning 

Såsom motionärerna själva påpekar är Hässleholm en stor kommun till ytan, störst 
eller näst störst i Skåne beroende på hur man räknar. Det kan därför antas att 
många förflyttningar inom kommunen helst görs med annat fardmedel än cykel. De 
som arbetspendlar inom huvudorten med cykel torde i de flesta fall föredra att äga 
sin cykel och vara mindre intresserade av att hyra. Turister kan antas åka bil direkt 
till Hovdala; att exempelvis cykla från stationen ut till Hovdala upplevs nog av de 
flesta som för långt. Arbetspendlare som kommer med tåg till Hässleholm skulle 
möjligen kunna vara intresserade av att hyra cykel för fard till slutmålet om det är 
för långt att gå, istället för att hålla sig med egen cykel. Sammantaget gör kommun
ledningsförvaltningen bedömningen att intresset av att hyra cykel i kommunen kan 
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antas vara tämligen ringa och kan inte finna att det av utredningen i ärendet finns 
något som talar emot detta antagande. 

Att införa ett hyrcykelsystem kommer vidare, oavsett hur det organiseras, att 
innebära kostnader för kommunen, inte bara för införandet och driften, men även 
för det omfattande fortsatta utredningsarbete som att döma av hittills verkställd 
utredning kommer att behövas . 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår kommunledningsförvaltningen att 
motionen avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 50, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Motion om att utreda förutsättningarna för 
industrispåret i Hässleholm 
Dnr: KLK 2018/727 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Anita Johannesson, vid tiden för motionens väckande obunden ledamot, väckte en 
motion i kommunfullmäktige, i vilken hon anförde följande: 

I Osby har kommunen satsat på att utveckla godshanteringen på järnväg genom att 
investera i industrispår med omlastningsytor. På industriområdet i Hässleholm finns 
i dag ett spårsystem som i princip står oanvänt. I området finns ett antal 
företag/verksamheter som borde ha intresse av en fungerande infrastruktur där 
spårbundna transporter borde ingå. Att i möjligaste mån överföra transporter på 
järnväg avlastar vägnätet och är ett energieffektivt sätt att hantera godstransporter. 
Ett utvecklat industrispår borde dessutom vara av intresse om industriområdet 
Hässleholm Nord utvecklas i framtiden. Exempel på verksamhet där kommunen 
kunde vara en föregångare i användandet av industrispåret är flis-/ och 
sopförbränningen i fjärrvärmeverket. Det är av stor vikt att kommunen och de 
kommunala bolagen ligger i framkant för att visa på industrispårets potential. 

Med stöd av det sålunda anförda yrkar hon att kommunfullmäktige beslutar 
följande. Förutsättningarna för att investera i industrispåret utreds. Detta ska ske i 
samråd med såväl privata företag som kommunala bolag och även omfatta en 
beräkning av kostnaden för investeringen. Medfinansiering från potentiella brukare 
och andra finansieringsmöjligheter ska undersökas. 

Tillväxtavdelningen har kommit in med utredning och yttrande i ärendet. Av 
utredningen framgår i huvudsak följande. På Läredaområdet använder idag ett 
företag industrispåret en dag i veckan i sin verksamhet. Ytterligare fem av de 19 
företag som deltagit i undersökningen anger att de planerar att använda 
industrispåret i framtiden, inklusive då även det företag som idag driver trafiken på 
industrispåret. Tre företag därtill uppger att de är osäkra. Det finns också en önskan 
bland företag att bibehålla industrispåret. Vikten av att skapa (och bibehålla) 
förutsättningar för framtida industriverksamheter och kunna tillgodose nya 
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kundförfrågningar lyfts i detta avseende. Merparten av företagen som svarat, anger 
att de varken använt spåret eller planerar att göra det inom den närmsta tiden 
(kommande fem år) heller. Sammanfattningsvis finns intresse hos näringslivet att 
industrispåret bibehålls och underhålls. Ställningstagande bör övervägas kring ett 
uppdrag för att öka intresset för att använda industrispåret för godstrafik. En sådan 
insats bör givetvis avvägas mot kostnaden för drift och underhåll samt eventuella 
tillkommande investeringar för upprustning av spåret. Under 2020 uppmättes 
kommunens kostnader för att underhålla och sköta spåret så det är hjälpligt, d.v.s. 
så att spåret uppfyller minimumkraven för Godkänt, till ca 400 tkr. Om 
industrispåret ska uppnå kriterierna för nivå Grön, med nuvarande 
användningskapacitet, uppger tekniska förvaltningen att detta medför en 
kostnadsökning till ca 600 tkr årligen. Idag är intäkterna för nyttjandet av spåren 15 
000 kr/ år. Enligt uppgifter från tekniska förvaltningen uppskattas 
investeringskostnaden för kommunen att landa på mellan 1-2 Mkr om 
industrispåret ska rustas upp (eller behöver) användas i större utsträckning än vad 
det gör i dagsläget. 

I yttrande anför tillväxtavdelningen bland annat följande. 
Sammanfattningsvis finns intresse hos näringslivet att industrispåret bibehålls och 
underhålls. Utifrån att det finns ett tydligt uttalat intresse förespråkar tillväxt
avdelningen att industrispåret bibehålls. Ställningstagande bör övervägas kring ett 
uppdrag för att öka intresset för att använda industrispåret för godstrafik. En sådan 
insats bör givetvis avvägas mot kostnaden för drift och underhåll samt eventuella 
tillkommande investeringar för upprustning av spåret. 

Mot denna bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen kan 
anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 51, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Tillväxtavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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Initiativärende om "Å-torget" T4 området 
Dnr: KLF 2021/357 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet remitteras för beredning för att sedan 
behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar att initiativärendet remitteras för beredning för att sedan 
behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att ärendet remitteras till förvaltningen för 
beredning. 

Lena Svensson (C) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner Lena Wallentheims 
förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheim (S) väcker vid mötets början ett initiativärende om A-torget på 
T4-området där hon anför följande: 

"När budgeten antogs inför 2021 så var investeringen gällande "Å-torget" på T4 
området halverad. Det var inga stora politiska diskussioner kring det och jag tror att 
de flesta budgetalternativen hade samma summa. E tt exploateringsavtal finns där 
byggherren skulle handla upp och anlägga samtlig infrastruktur avseende gator, 
trottoarer, belysning, VA nät mm. Standarden skulle motsvara kommunal standard 
och Tekniska förvaltningen och Hässleholms Vatten skulle godkänna projektering 
och utförande. Diskussioner fördes mellan parterna om bedömningen gällande 
kommunal standard och tekniska förvaltningen godkände inte byggherrens nivå. 
Gestaltningsprogrammet skulle följas och som ex kan nämnas att kantstenen skulle 
vara av granit, specifika träd och planeringar och specifika lyktstolpar. Detta 
medförde en fördyring på ca. 10 miljoner för byggherren. När nu "Å-torget" ska 
anläggas och det är kommunens ansvar så är det plötsligt inte lika viktigt att följa 
gestaltningsprogrammet längre och budgeten halverades. Det kan inte vara rimligt 
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att vi ställer dess krav på företagare när vi själva inte följer de program som arbetats 
fram. 

Vi föreslår därför att 

- Tekniska nämndens investeringsbudget, projekt Torg Almaån, tillförs 3 miljoner 
kronor 

- Finansieringen sker från Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar 
2021." 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

6 ,rJ 
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