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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 3, Stadshuset, 2021-12-15, kl. 13:30-16.25 
Ajournering kl.14.51-15.05 
Lars J ohnsson (M) ordförande 
Björn Widmark (FV) 
Närvarande via Temas: 
Hanna Nilsson (SD) 1 :e vice ordförande 
Lena Wallentheim (S) 2:e vice ordförande 
Karin Axelsson (M) (§§ 221-227) 
Robin Gustavsson (KD) 
Agneta Olsson Enochsson (L) 
Ulf Berggren (SD) 
Sven Lundh (SD) 
Joachim Fors (S) 
Irene Nilsson (S) 
Henrik Backlund (S) 
Lena Svensson (C) 

Närvarande via Teams: Stefan Larsson(§§ 228-241) 
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Närvarande via Teams: Douglas Roth, Christer Caesar, Thomas Haraldsson, Jens 
Lindholm, Susanne Lottsfeldt, Magnus Akeborn, Dolores Öhman, Johan Hammarqvist. 
Kanslichef Marina Nillund, nämndsekreterare Angela Samarzija. Närvarande via Teams: 
Kommundirektör Bengt-Arne Persson, räddnings chef Johan Wendt, samhällsstrateg 
MSF Gertrud Richter, ekonomichef Eva-Lotta Svensson, tillsynschef MSF Carina 
Westerlund, projektledare Richard Heingard, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Hanna Nilsson 
Lena Wallentheim 

Kommunledningsförvaltningen, 2021-12-2 1 

§§ 221 -235, 237-241 

Angela Samarzija 

Ordförande 

Justerare 

~~ 
La,; J ohnsson (M) 
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2021-12-15 
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Kommunstyrelsen 
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Kommunlednings förvaltningen 
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Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 221 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 222 

Anmälan av delegationsbeslut § 223 

övriga anmälningar § 224 

Effektivisering av kommunens lokalbestånd - framtagning av ett nytt § 225 
åtgärdsprogram 

Lokalförsörjningsplan för Hässleholms kommun 2022 - 2026 § 226 

Kapacitetsutredningar för samtliga kommunens lokaler som § 227 
verksamheten nyttjar 

Inventering och komplettering av hjärtstartare i kommunala lokaler § 228 

Handlingsprogram för Räddningstjänsten i Hässleholms kommun § 229 
2022-2025 

Modell för klimatväxling i Hässleholms kommun § 230 

Arlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete § 231 
kommunledningsförvaltningen 2021 

Hässleholms kommuns svar på remiss avseende Regional § 232 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033 

Uppföljning av handlingsprogram för näringsliv och föreningsliv i § 233 
Hässleholms kommun med anledning av Coronavirusets effekter 
under 2020-2021 

Granskningsrapport för intern kontroll år 2021 för § 234 
kommunledningsförvaltningen 

Intern kontrollplan år 2022 för kommunledningsförvaltningen § 235 

Omedelbart justerad i separat protokoll § 236 

Utredning om möjligheten att integrera cyklar och elcyklar i den § 237 
kommungemensamma fordonsenheten 

Motion om regnbågens färger på allmänna platser § 238 

Kommunstyrelsen 

Josteciog r/2 }J Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Motion om "Svenska flaggans färger på allmänna platser" 

Motion om cykelkarta för Hässleholms kommun 

Motion om industrimark Hässleholm Nord 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 239 

§ 240 

§ 241 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 221 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson och räddnings chef Johan Wendt informerar 
om en brand som ägt rum under natten. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 222 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om senaste mötet med Skåne 
Nordost 2021-12-07. 

Gertrud Richter informerar om regionplanen som tidigare också presenterats för 
styrelsen i Skåne Nordost. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 223 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

RTJ 2021/18-1 
Räddningstjänsten - Medgivande om egensotning, beslut om tillståndsansökan 
och utförda sotningar och brandskyddskontroller i oktober 2021. 

Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01 

Kommunstyrelsen 

JosteMog ~ w Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 224 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2021-39 
Cliens kapitalförvaltning - Totalrapport oktober 2021. 

KLF 2021-40 
Cliens kapitalförvaltning- Totalrapport november 2021. 

KLF 2021/814-1 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesplan för 2022. 

KLF 2021/857-1 
Tekniska nämndens sammanträdesplan för 2022. 

Protokoll 
Styrgruppen för Framtidens teknikutbildningar 2021-11-19 
Hässlehem AB styrelsemöte 2021-11-11 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

H··ssl halms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 225 

Effektivisering av kommunens lokalbestånd -
framtagning av ett nytt åtgärdsprogram 
Dnr: KLF 2020/1136 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen lägger återrapporteringen från tekniska nämnden 
gällande kommunfullmäktiges uppdrag 2021 -06-07, § 161 till handlingarna. 

2. Med hänvisning till kommunfullmäktiges budgetbeslut den 29 november 
2021, §243, övergår ansvaret för strategiska lokalförsörjningsfrågor till 
tekniska nämnden från kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2022. 
Då återrapporteringen från tekniska nämnden inte är komplett överlämnar 
kommunstyrelsen därför från nämnda datum till tekniska nämnden att 
slutredovisa uppdraget i form av ett åtgärdsprogram som ska beslutas av 
kommunfullmäktige senast i december 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 161, att ge arbetsmarknadsnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i samverkan ge förslag på 
utlokalisering av grundläggande Vux- och Lärvux från Kasern Möller till någon av 
stadens grundskolor/ gymnasieskolor utifrån det att endast åtgärdsprogrammets steg 
3 skulle genomföras. Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 24 
november 2021. 

Arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har inkommit med 
den begärda utredningen vilken har redovisats till kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 161, att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att göra en fördjupad utredning och elevflödesanalys 
utifrån en omorganisation av grundskoleorganisationen i Hässleholms stad, samt 
scenariot att avveckla en hel grundskola i Hässleholms stad. I utredningen om 
elevflödesanalys ska även framgå behov av specialsalar och andra typer av 
undervisningssalar i resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 24 november 2021. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med den begärda utredningen vilken 
har redovisats till kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 161, att tilldela tekniska nämnden i 
uppdrag att utifrån redan framtagna skisser i åtgärdsprogrammet ta fram kostnader 
för anpassning av dels Linneskolan och Läredaskola, dels kasernerna (tre) på T4-
området och redovisa dessa utredningar på kommunstyrelsen den 1 S december 
2021. 

Med anledning av kvarvarande frågeställningar över tillhandahållna skisser 
(framtagna av SWECO) samt att underlag avseende barn- och utbildningsnämndens 
utredning om behov av specialsalar saknas, finner tekniska nämnden att en kalkyl i 
detta skede inte på ett relevant sätt fångar utredningens syfte. 

De redovisade utredningarna, från BUN och AMN, innehåller intressanta 
resonemang med olika scenario kring den möjliga framtida skolorganisation, 
vuxenutbildningens organisation i Hässleholms tätort. Dessa utredningar bör 
användas som viktigt underlag i det framtida arbetet kring effektivisering av 
kommunens lokalbestånd. 

I kommunfullmäktiges budgetbeslut den 29 november 2021, § 243, gällande 
effektivisering av kommunens lokalbestånd har omfattning och hastighet setts över 
och innebär ett totalt effektiviseringskrav på 14 mnkr (brutto), varav 10 mnkr år 
2022, ytterligare 3 mnkr år 2023 och ytterligare 1,0 mnkr 2024. 

Med hänvisning till kommunfullmäktiges budgetbeslut övergår ansvaret för 
strategiska lokalförsörjningsfrågor till tekniska nämnden från kommunstyrelsen från 
och med den 1 januari 2022. Därmed har även arbetet kring framtagning av ett 
åtgärdsprogram för effektivisering av kommunens lokalbestånd övergått till tekniska 
nämnden. 

Atgärdsprogrammet ska vara välförankrat i kommunens berörda verksamheter samt 
i kommunens politiska organisation. Atgärdsprogrammet ska redovisas till 
kommunfullmäktige för beslut senast december 2022. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Genom att ta fram ett åtgärdsprogram som kan beslutas av kommunstyrelsen och 
därefter implementeras skulle det bli möjligt för de kommunala verksamheterna att 
få lägre lokalkostnader samtidigt som verksamhetslokalerna kommer att bli mer 
ändamålsenliga och effektiva. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Barnperspektivet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Ökade graden av ändamålsenliga lokaler i kommunen kommer att främja barnens 
och elevernas möjligheter att uppnå ett bra resultat i skolan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Hässleholms kommun kommer att på sikt få ett mindre lokalbestånd med lägre 
driftskostnader. Det kommer dock att krävas en del investeringar främst i 
kommunens ägda lokaler för att detta ska uppnås. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 226 

Lokalförsörjningsplan för Hässleholms kommun 
2022 - 2026 
Dnr: KLF 2020/219 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen antar Lokalförsörjningsplan 2022-2026 inklusive 
handlingsplan samt bilaga 9. 

2. Kommunstyrelsen lägger nämndernas lokalrevisioner (bilaga 1-8) samt 
nämndernas lokalbehovs planer (bilaga 10-16) till handlingarna. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson Enochsson (L) 
medges lämna följande protokollsanteckning: 

Komrnunfullmäktige har ställt sig bakom en renovering av Sösdala sin1.hall varför 
detta finns med i Lokalförsörjningsplanen. Kärnalliansen vill därför anteckna till 
protokollet att vi alltjämt motsätter oss denna renovering 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Beskrivning av ärendet 

Budgetberedningen har upprättat ett förslag till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 
som inkluderar en handlingsplan. Framtagningen och beredningen av förslag till 
lokalförsörjningsplan har skett i samarbete med lokalnyttjande nämnder som fått 
redovisa sina lokalbehov och tekniska nämnden som också har lämnat underlag för 
lokalerna med avseende på areor, typ av objekt och internhyra. 

Lokalförsörjningsplanen 2022-2026 bygger i huvudsak på uppgifter som redovisats 
under 2020. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H ·ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Planeringen bygger på analyser av de mål, strategier, behov och planer som uttrycks 
av kommunfullmäktige, nämnders lokalbehovsplaner och det löpande arbetet med 
lokalförsörjning, såväl i beredningsgrupper som i den strategiska 
lokalförsörjningsgruppen. 

Strategiska lokalförsörjningsgruppen har identifierat åtgärder, utredningar och 
prioriterat arbete inom kommunens lokalförsörjning för de kommande åren. 

Budgetberedningens föreslagna åtgärder för de kommande åren redovisas i en 
handlingsplan som sträcker sig över planperioden 2022 - 2026, se punkt 6.2 i 
Lokalförsörjningsplan Hässleholms kommun 2022-2026. 

Den beräknade kostnaden för åtgärdsförslagen som framkommer i handlingsplanen 
inryms inom budgetposten "Organisationsförändring av strategisk lokalförsörjning" 
som ska överflyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. 

Förändringar efter beslut om Strategisk plan med budget 2022-2024 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, §243, att Sösdala simhall ska 
renoveras och därför har budgetberedningens förslag till Lokalförsörjningsplan 
2022-2026, bilaga 9, reviderats med detta tillägg. 

Förändringar efter återremiss i Ks den 17 november 2021 

• Dokumentet har uppdaterats utifrån att det är kommunstyrelsen som ska fastställa 
lokalförsörjningsplanen efter att beslut om Strategisk plan med budget och 
flerårsplan är antagen. 

• Texten i 2.4.5 är reviderad. 

• Tabell 2 Potentiella försäljningsobjekt på sid 18 i tidigare version är borttagen. 

• Avsnitt 5.6.3 punkt två på sidan 32 har ändrats från Vittsjö/Bjärnum till Vittsjö 
och Bjärnum 

• I avsnitt 6.2 framgår utredningssumma per år istället för att vara specificerad per 
utredning. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Lokalförsörjningsplanen fångar och synliggör verksamheternas lokalbehov och 
kommunens prognostiserade leveransförmåga i olika tidsperspektiv. Planen stärker 
förutsättningarna för kommunens verksamheter att samnyttja och samlokalisera. 

Kommunstyrelsen 

Josteriog b ~ Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiska konsekvenser 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Lokalförsörjningsplanen synliggör ekonomiska vägval samt uppmuntrar till en ökad 
ekonomisk medvetenhet i planering och genomförande av kommunal service. 
Planen stimulerar till att planering och genomförande för kommunal service är 
ekonomiskt hållbar, socialt hållbar och ekologiskt hållbar över tid. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen 

Josteciog ~ w Utdraget bestyrkes 
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H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

§ 227 

Kapacitetsutredningar för samtliga kommunens 
lokaler som verksamheten nyttjar 
Dnr: KLF 2021/721 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen lägger kapacitetsutredningen till handlingarna. 

2. Kapacitetsutredningarna överlämnas till tekniska nämnden som ska ha den 
som underlag avseende lokaler inom omsorgsnämndens verksamhet, 
administrativa lokaler, övriga lokaler och kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter. 

Beskrivning av ärendet 

Kapacitetsutredningen syftar till att ge en redovisning över kommunens 
lokalanvändning som verksamheterna nyttjar samt kapaciteten för kommunens 
lokalbestånd. I utredning ingår omsorgsnämndens samtliga verksamheter samt 
kommunens administrativa- och övriga lokaler som även innefattar 
Arbetsmarknadsnämndens lokaler. Kultur- och fritidsnämnden har gjort en 
redogörelse över beläggningen för sina verksamheter och en uppskattning av 
nyttjandegraden för de lokaler som de använder. 
Kapacitetsutredningen ger en bra överblick över kommunens lokalbestånd och kan 
fungera som underlag till framtida utredningar gällande effektivisering av ovan 
nämnda lokaler. Dessutom kommer nyckeltalen i kapacitetsutredningen att ingå . 
som en viktig parameter i nämndernas framtida lokalbehovsplaner. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021 -12-01, § 141, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen lägger kapacitetsutredningen till handlingarna. 

2. Kapacitetsutredningarna överlämnas till tekniska nämnden som ska ha den 
som underlag avseende lokaler inom omsorgsnämndens verksamhet, 
administrativa lokaler, övriga lokaler och kultur- och fritidsnämndens 

Kommunstyrelsen 

J,stecicg 6 ~ Utdraget bestyrkes 
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H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

verksamheter. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Hanna Nilsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

16 (51) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

H ·· ssleholms 
komm n 

Kommunstyrelsen 

§ 228 

Inventering och komplettering av hjärtstartare i 
kommunala lokaler 
Dnr: KLK 2018/482 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Inventering av befintliga hjärtstartare i kommunala verksamhets- och 
offentliga lokaler godkänns. 

2. Registrering av befintliga hjärtstartare i hjärtstartarregistret som har utförts i 
samband med denna inventering godkänns. 

3. Redovisad kostnadsberäkning för att utrusta resterande kommunala 
verksamhets- och offentliga lokaler med hjärtstartare godkänns. 

4. För utrustande av resterande kommunala verksamhetslokaler och offentliga 
lokaler enligt bilaga 2, avsätts 200 000 kronor per år för åren 2022-2024. 
Investeringen ska vara anslagstyp 1. Finansieringen sker år 2022 från 
kommunstyrelsens oförutsedda investeringar. För år 2023 och 2024 arbetas 
investerings beloppet in i Strategisk plan med budget 2023-2025. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta om vilken/vilka nämnder som 
ska tillföras budgetmedlen för investeringen. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) lämnar följande ändringsyrkande avseende punkt 4: Avsätta 
200 000 kronor per år för åren 2022-2024 för att investera i hjärtstartare i de lokaler 
där det inte finns hjärtstartare enligt bilaga 2 och att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar om vilken/vilka nämnder som ska tillföras budgetmedlen för 
investeringen. 

Lena Svensson (C), Lena Wallentheim (S), Stefan Larsson (M), Robin Gustavsson 
(KD) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till Hanna Nilssons 
ändringsyrkande. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

17 (51) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

H""ssl halms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.51-15.05. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Hanna Nilsson med fleras 
förslag och finner Hanna Nilsson med fleras förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27 att kommunledningsförvaltningen ska 
genomföra en inventering av hjärtstartare i samtliga kommunala verksamhets- och 
offentliga lokaler, tillse att befintliga hjärtstartare registreras på Sveriges 
Hjärtstartarregister (SHR) samt göra en kostnadsberäkning för att utrusta resterande 
kommunala verksamhets- och offentliga lokaler med hjärtstartare. Resultatet av 
inventeringen, registreringen och kostnadsberäkningen återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast december 2021. 

Säkerhetsfunktionen har utrett ärendet och sammanställt förslag till beslut. 

Respektive kommunal förvaltning ansvarar för inköp och drift/underhåll av 
hjärtstartare som placeras i deras lokaler/verksamheter samt ansvarar även för att de 
registreras i och hålls uppdaterade på SHR. För att kartlägga placering av befintliga 
hjärtstartare har säkerhetsfunktionen fått in uppgifter från förvaltningarna utifrån 
följande tre frågeställningar: 

• I vilka objekt/verksamheter i förvaltningen finns hjärtstartare idag? 

• Finns dessa registrerade i Hjärtstartarregistret? Om nej, ska de registreras. 

• Ge förslag på kompletterande verksamheter/ objekt inom förvaltningens 
verksamhet där hjärtstartare bör placeras. Förslagen bör grundas i både ett 
verksamhetsperspektiv och ett geografiskt perspektiv, för att skapa så stor 
geografisk spridning och tillgänglighet över dygnet som möjligt. 

Förvaltningarnas inlämnade uppgifter har sedan, tillsammans med allmänna råd från 
HLR-rådet och SIS-standard, sammanställts till resultatet nedan. 

Inventering av befintliga hjärtstartare i kommunala verksamhets- och 
offentliga lokaler 
I kommunens verksamhet finns idag 56 st hjärtstartare placerade på 
objekt/verksamheter enligt bilaga 1. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ .~ 

18 (51) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Observera att denna inventering endast omfattar kommunala verksamhets- och 
offentliga lokaler. Övriga aktörers placering av hjärtstartare kan ses på 
www.hjärtstartarregistret.se 

Registrering av befintliga hjärtstartare i SHR 
De verksamheter som före inventeringen inte var registrerade i SHR ska nu vara 
registrerade i samband med inventeringen. Respektive förvaltning ansvarar för att 
detta görs samt för att uppgifterna i SHR hålls uppdaterade kontinuerligt. 
Registreringen är gratis och användaren får, av SHR, e-post två gånger om året för 
att påminna om att kontrollera hjärtstartaren samt att uppdatera eventuella 
förändringar i registret. 

Kostnadsberäkning för att utrusta resterande kommunala verksamhets- och 
offentliga lokaler med hjärtstartare 
Utifrån förvaltningarnas förslag på verksamheter/ objekt där hjärtstartare bör 
placeras samt HLR-rådets rekommendationer om lämpliga platser för placering av 
hjärtstartare har ett förslag tagit fram, se bilaga 2. HLR-rådet rekommenderar bl.a. 
följande platser: 

• större arbetsplatser, 

• gym, simhallar, idrottshallar, 

• vårdinrättningar, 

• evenemangslokaler etc. 

Totalt föreslås ca 30 st platser kompletteras med hjärtstartare. 

Kostnadsberäkning för denna komplettering är: 

• Kostnad inköp per hjärtstartare (inkl montering, skylt): ca 15 000 kr exkl 
moms. 

• Kostnad utbildning av personal på det aktuella objektet (i samband med 
inköp): ca 5000 kr exkl moms. 

• Kostnad för årligt underhåll/service: ca 700 kr exkl moms (elektrod- och 
batteribyte) och exkl personalkostnader. 

• Total kostnad för inköp av ca 30 st hjärtstartare: ca 600 000 kr 

• Total kostnad för årlig service/underhåll för ca 30 st hjärtstartare: ca 21 000 
exkl personalkostnader 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Ett ökat antal hjärtstartare i samhället leder till att tiden för en insats kan kortas och 
på så sätt öka möjligheten att rädda liv vid ett plötsligt hjärtstopp. 

Kommunstyrelsen 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kostnad för inköp av ca 30 st hjärtstartare: ca 600 000 kr. 
Kostnad för årlig service/underhåll för ca 30 st hjärtstartare: ca 21 000 exkl 
personalkostnader 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 138, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Inventering av befintliga hjärtstartare i kommunala verksamhets- och 
offentliga lokaler godkänns. 

2. Registrering av befintliga hjärtstartare i hjärtstartarregistret som har utförts i 
samband med denna inventering godkänns. 

3. Redovisad kostnadsberäkning för att utrusta resterande kommunala 
verksamhets- och offentliga lokaler med hjärtstartare godkänns. 

4. U trustande av resterande kommunala verksamhetslokaler och offentliga 
lokaler hänskjuts till budgetberedningen 2023. Investeringen beräknas att 
uppgå till 600 000 kronor och ska vara anlagstyp 1. 

Hanna Nilsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Handlingsprogram för Räddningstjänsten 
Hässleholms kommun 2022-2025 
Dnr: RTJ 2021/17 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner handlingsprogrammet för Räddningstjänsten i 
Hässlehohns kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Handlingsprogrammet ska beskriva de risker som kan leda till räddningsinsatser, 
detta framgår av 3 kap. 3 och 8 §§ Lagom skydd mot olyckor (LSO). Exempel på 
sådana risker är bland annat brand, trafikolycka, utsläpp av farligt ämne, drunkning 
och översvämning. Riskerna i kommunen har identifierats och analyserats i en 
geografisk riskanalys och den sammantagna riskbilden har sedan använts som grund 
för hur man prioriterar och sätter upp mål, planerar den förebyggande 
verksamheten samt bedömer vilken räddningstjänstförmåga som krävs för att 
genomföra räddningsinsatser. Ambitionen är att handlingsprogrammet ska vara 
lättillgängligt för både medarbetare såväl som medborgare. Handlingsprogrammet är 
upprättat enligt föreskriven struktur och innehåll i "Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i 
kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
(MSBFS 2021:1)". 

Den största skillnaden i förhållande till tidigare handlingsprogram är att nu ligger 
fokus mer på Räddningstjänstens hantering av Skydd mot olyckor, inte som tidigare 
övriga kommuners verksamheter. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 135, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen godkänner handlingsprogrammet för Räddningstjänsten i 
Hässlehohns kommun. 

Kommunstyrelsen 
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Sänt till: 
Räddnings chef 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 
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§ 230 

Modell för klimatväxling i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021/766 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) lämnar bilagd skriftlig reservation. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda hur modellen 
ska tillämpas för de förtroendevaldas politikerresor. 

Hanna Nilsson (SD) och Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Lena Wallentheim (S), Agneta Olsson Enochsson (L) och Lena Svensson (C) 
instämmer i Robin Gustavssons återremissyrkande. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

LEDAMOT JA NEJ 
AV- TJÄNSTGÖRANDE 
STÅR ERSÄTTARE 

I4affft A'ite±s s efl X Stefan Larsson 

Robin Gustavsson X 

Agneta Olsson Enochsson X 

Hanna Nilsson, 1 :e vice ordförande X 

Ulf Berggren X 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SvenLundh 

Björn Widmark 

Lena Wallentheim, 2:e vice ordförande 

Joachim Fors 

Irene Nilsson 

Henrik Back:lund 

Lena Svensson 

Lars J ohnsson, Ordförande 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

X 

X 

9 4 0 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska återremitteras. 

Beskrivning av ärendet 

Vid sammanträde den 25 januari 2021, § 13, fattade kommunfullmäktige följande 
beslut (KLF 2019 /293). 

1. En modell för klimatväxling införs i Hässleholm kommun. 
2. Ett förslag till modell ska presenteras för kommunstyrelsen under 2021. 
3. Administrationen av klimatväxlingen ska hanteras av miljö- och 

stads byggnadsnämnden. 

Därefter har miljö- och stadsbyggnadsnämnden vid sammanträde den 27 oktober 
2021, § 130, beslutat att föreslå kommunstyrelsen att fatta följande beslut: 

1.Föreslagen modell för klimatväxling, enligt rutan "K1imatväxlingsmodell" i 
rapporten "Klimatväxlingsmodell - Utredning och förslag", antas. 
2. Modellen tas i drift den 1 juli 2022. 

Under rubriken "Beskrivning av ärendet" anfördes följande. Att klimatväxla 
tjänsteresor är ett förhållandevis enkelt sätt att minska både kost-nader och utsläpp. 
En avgift läggs på organisationens fossila resor, exempelvis flyg, egen bil i tjänsten 
samt användningen av fossila bränslen i tjänstefordon. Pengarna används inom den 
egna organisationen för att stärka klimatsmart resande, som tågresor, el- eller biogas 
bilar och cyklar. Klimatväxling är ett internt ekonomiskt styrmedel för att öka 
följsamheten till kommunens riktlinjer, minska kostnader och klimatutsläpp samt 
öka möjligheten att nå målet om en fossilbränslefri verksamhet. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att modellen kan antas, dock med följande 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

1) Modellen ska inte tillämpas på förtroendevaldas resor. 
2) Vid resa med egen bil som drivs med el, gas eller om den egna bilen är en 
laddhybrid, ska modellen inte tillämpas 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 136, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Miljö- och stads byggnadsnämndens förslag till modell för klimatväxling, 
enligt rutan "Klimatväxlingsmodell" i rapporten "Klimatväxlingsmodell -
Utredning och förslag", antas med de tillägg som framgår nedan. 

2. Modellen tas i drift den 1 juli 2022. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet. 

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

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
kommunledningsförvaltningen 2021 
Dnr: KLF 2021/729 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 för 
Kommunlednings förvaltningen godkänns. 

2. Uppföljningen lämnas vidare till personalavdelningen för sammanställning 
på kommunnivå. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Den 
årliga uppföljningen syftar till att få en helhetsbild av hur arbetsmiljöarbetet 
fungerar. Uppföljningen ska inte identifiera risker i arbetsmiljön utan de brister som 
finns i hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. För att få en korrekt bild av hur 
arbetsmiljöarbetet fungerar, ska uppföljningen genomföras på ett objektivt sätt och 
där hela verksamheten granskas. Målet med uppföljningen är vidare att högsta 
ledningen får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat samt på vilket sätt det 
behöver förbättras. 

Kommunledningsförvaltningens uppföljning 2021 visar bland annat på att det 
saknas skyddsombud inom vissa avdelningar. Regelbundna utrymningsövningar 
genomförs ej och det finns ett behov av brandskyddsutbildning, första hjälpen och 
krisstöd. Aktuell förteckning över gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket 
kopplat till Kommunledningsförvaltningen, är inte känd. 

Utöver detta kan konstateras att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt gällande regelverk. 

Samtliga brister har noterats i handlingsplaner (bilagor) per avdelning med åtgärder, 
samt en förvaltningsövergripande handlingsplan. Uppföljningen har genomförts i 
samverkan med skyddsombud. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

26 (51) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021 -12-01, § 137, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 för 
Kommunlednings förvaltningen godkänns. 

2. Uppföljningen lämnas vidare till personalavdelningen för sammanställning 
på kommunnivå. 

Sänt till: 
Bengt-Arne Persson, Kommundirektör 
Rebecca Nordström, HR-specialist 

Kommunstyrelsen 
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Hässleholms kommuns svar på remiss avseende 
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-
2033 
Dnr: KLF 2021/647 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Hässleholms kommuns yttrande gällande Region 
Skånes remiss avseende Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033 
och hänskjuter till kommunstyrelsens arbetsutskott att ställa sig bakom Skåne 
Nordosts yttrande. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att ta 
ställning till Skåne Nordosts yttrande för att sedan skicka både Hässleholms 
kommuns och Skåne Nordosts yttranden till Region Skåne. 

Omröstning 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut under proposition och finner det 
bifallet. 

Ordförande ställer därefter under proposition om kommunstyrelsens arbetsutskott 
kan ta ställning till Skåne Nordosts yttrande och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en ny regional 
transportinfrastrukturplan för åren 2022-2033. Planen avser investeringsåtgärder på 
i huvudsak det statliga regionala vägnätet i Skåne. Trafikverket upprättar samtidigt 
en nationell transportplan för investeringar i järnvägsnätet och det nationella 
stamvägnätet. Det finns en bred samsyn kring de viktigaste prioriteringarna. 
Genomförandet av namngivna objekt under planperioden 2018-2029 är en 
utgångspunkt, fortsatta satsningar på kollektivtrafik och cykel är en annan. 

Planen innehåller också en ökad satsning på samfinansiering av nationell plan för att 
realisera Skånebilden. Den budgetram som regeringen angett i direktivet täcker inte 
Skånes behov av ny infrastruktur. Kostnaderna för de namngivna objekten i 

Kommunstyrelsen 
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gällande plan har ökat vilket medför att det inte finns utrymme för ytterligare 
namngivna vägobjekt. 

Remissversionen av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033 
presenteras digitalt via följande länk: https://arcg.is/lfvunv. En förenklad PDF
version finns tillgänglig för utskrift, men Region Skåne hänvisar till att planen läses 
bäst på dator, surfplatta eller mobil. Den utskriftsanpassade versionen finns i den 
digitala versionen under fliken "Välkommen". 

Region Skåne emotser Hässleholms kommuns svar på remissen senast 2022-01-09. 
Svaret skickas till e-post infrastruktur@skane.se, märkt med Region Skånes 
diarienummer 2021-POL000307. 

Miljökonsekvenser 

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022- 2033 är en del av Skånes 
regionala utvecklingsstrategi "Det öppna Skåne 2030". Utvecklingsstrategin är 
regionens mål- och visionsdokument som beskriver hur Skåne ska utvecklas framåt, 
bland annat ur ett miljöperspektiv. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter 2021-12-01, § 139, ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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Uppföljning av handlingsprogram för näringsliv och 
föreningsliv i Hässleholms kommun med anledning av 
Coronavirusets effekter under 2020-2021 
Dnr: KLF 2021/789 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av handlingsprogrammet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog den 1 april 2020 ett kommunalt handlingsprogram i syfte 
att bistå det lokala närings- och föreningslivet till följd av covid-19-pandemins 
negativa inverkan på företag och föreningar i Hässleholms kommun (KLF 
2020/ 341). Åtgärderna har haft som syfte att komplettera nationella och regionala 
insatser och bl.a. bidra till förbättrad likviditet samt förenkla företagarnas vardag i 
den rådande krisen. Beslut om tillägg och förlängning har fattats av 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 maj, den 22 juni, den 16 september, den 9 
december 2020 samt den 5 maj 2021 med nuvarande slutdatum t.o.m. den 31 
december 2021 (KLF 2021 / 313). 

Tillväxtavdelningen redovisade en första uppföljning av handlingsprogrammet för 
kommunstyrelsen den 30 september 2020. Under november 2020 och maj 2021 
kompletterades handlingsprogrammet ytterligare och förlängdes t.o.m. utgången av 
maj 2021 (KLF 2020/1318, 2021/313) . I enlighet med beslut av kommunstyrelsen 
har tillväxtavdelningen återigen följt upp samtliga åtgärder handlingsprogrammet. 
Utifrån uppföljningen föreslås ett avslutande av handlingsprogrammet vid årsskiftet 
2021/2022. I översynen har dialog förts internt med förvaltningar och bolag samt 
externt med näringsliv och andra aktörer. 

I arbetet med framtagandet, genomförandet och uppföljningsarbetet beträffande 
handlingsprogrammet under pandemin har det noterats av tillväxtavdelningen att 
kommunens förvaltningar och bolag, genom tät samverkan i utbyte av information 
kring insatser och dess effekter med kommunens näringsliv, kan och behöver 
fortsätta arbeta förvaltningsöverskridande kring näringslivsfrågor. Detta samarbete 
behöver i fortsättningen utvecklas även efter pandemin. Samverkan kring insatser 
för gemensamma målgrupper behöver identifieras och utvecklas med motsvarande 

Kommunstyrelsen 
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målbild, för att skapa bra förutsättningar och utvecklingsmöjligheter inom näringsliv 
och föreningsliv och i Hässleholms kommuns samhällen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-01, § 140, följande: 

1. Förslag till avslutande av handlingsprogrammet efter 2021-12-31 godkänns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därtill kommunstyrelsen följande beslut: 

2. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av handlingsprogrammet. 

Sänt till: 
Tillväxtavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
HessleCity 
Näringslivets föreningar och nätverk 
Tekniska förvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

31 (51) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

H'"ssl holm 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 234 

Granskningsrapport för intern kontroll år 2021 för 
kommunledningsförvaltningen 
Dnr: KLF 2021/781 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner granskningsrapporten för internkontroll år 2021 för 
kommunlednings förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglerna för intern kontroll ska nämnderna lämna en granskningsrapport om 
det interna kontrollarbetet från föregående år senast i samband med att 
verksamhets berättelsen lämnas in. Granskningsrapporten ska enligt kommunens 
regler för intern kontroll innehålla en sammanfattning av nämndens interna 
kontrollarbete, vilken rutin/ poliry/ system kontrollmomentet avser, själva 
kontrollmomentet, beskrivning av hur utfiirandet av respektive kontrollmoment har gått 
till, resultat av respektive kontrollmoment samt eventuella åtgärder som nämnden 
avser att vidta och tidplan för åtgärd. Det ska framgå om respektive kontrollmoment 
ska med i nästa års interna kontrollplan eller inte. 
Granskningsrapport för intern kontroll år 2021 för kommunledningsförvaltningen 
avrapporteras i bifogat material. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 142, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Granskningsrapporten för internkontroll år 2021 för kommunledningsförvaltningen 
godkänns. 

Sänt till: 
Personalavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Intern kontrollplan år 2022 för 
kommunledningsförvaltningen 
Dnr: KLF 2021/782 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan för kommunledningsförvaltningen 
för år 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 28 september 2015 antagit "Regler för intern kontroll 
i Hässleholms kommun". Syfte och mål med den interna kontrollen är: 

• Verksamhetens prestationer och kvalitet ska uppfylla de mål som fastställts 

• Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt 

• Politiker och personal ska skyddas från oberättigade misstankar 

• Fattade beslut ska verkställas och följas upp 

• Kommunens räkenskaper ska vara rättvisande 

• Kommunens tillgångar ska tryggas och förluster minimeras 

• Lagar, förordningar, föreskrifter och avtal ska efterlevas 

Varje avdelning ansvarar för sin interna kontroll och har utifrån väsentlighet och 
risk föreslagit kontrollmoment för sin verksamhet. Kontrollen utförs i vissa fall av 
den avdelning/ enhet som har expertis på området. 

Ekonomiska konsekvenser 
Med intern kontroll avses de insatser som görs för att säkerställa att planering, 
genomförande, rapportering, uppföljning och utvärdering inom 
kommunledningsförvaltningen fungerar tillfredsställande. Enligt kommunens regler 
fastställer nämnder och styrelsen årligen en plan för vad som ska granskas och 
därefter en rapport över utförda kontroller. Planen för intern kontroll och 
rapporten av utförda kontroller rapporteras årligen till kommunstyrelsen och 
rev1s10nen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 143, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Intern kontrollplan för kommunledningsförvaltningen för år 2022 godkänns. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 236 Omedelbart justerad i separat protokoll 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Utredning om möjligheten att integrera cyklar och 
elcyklar i den kommungemensamma fordonsenheten 
Dnr: KLF 2020/672 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för närvarande inte integrera cyklar och elcyklar i den 
kommungemensamma fordonsenheten. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att orden "för närvarande" i arbetsutskottets 
beslutsförslag stryks. 

Björn Widmark (FV) instämmer i Hanna Nilssons yrkande. 

Robin Gustavsson (KD), Lena Svensson (C), Lena Wallentheim (S) och Agneta 
Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Hanna Nilssons med fleras förslag 
och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Hanna Nilssons (SD) med fleras 
yrkande röstar nej. 

LEDAMOT JA NEJ 
AV- TJÄNSTGÖRANDE 
STÅR ERSÄTTARE 

Kari:tt iL'll'elssett X Stefan Larsson 

Robin Gustavsson X 

Agneta Olsson Enochsson X 

Hanna Nilsson, 1 :e vice ordförande X 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Lars Johnsson, Ordförande 

X 

X 
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X 

X 
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X 

X 

X 

9 4 0 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Svensson (C) väckte en motion i kommunfullmäktige, i vilken hon på anförda 
skäl yrkade att Hässleholms kommun skulle införa möjlighet till förmånscykel mot 
bruttolöneavdrag för sina anställda. 

Den 28 oktober 2019, § 251, fattade kommunfullmäktige följande beslut. 

1. Motionen om införande av förmånscykel avslås. 

2. Tekniska nämnden uppdras att i enlighet med tidigare beslut (KLK 2017 /977) 
uppdra åt tekniska förvaltningen att snarast utreda möjligheten att integrera cyklar 
och elcyklar i den kommungemensamma fordonsenheten. 

Vid sammanträde den 28 maj 2020 beslutade tekniska nämnden, § 46, föreslå 
kommunfullmäktige att hantering av cyklar alltjämt sköts av respektive förvaltning. 
Som grund för beslutet anfördes följande. Enligt tekniska förvaltningens utredning 
av en kommungemensam fordonsenhet föreslås att respektive förvaltning alltjämt 
hanterar den löpande driften av sina fordon och att det inrättas en central funktion 
för övergripande styrning. Ett sådant övergripande ansvar kan förvisso också finnas 
för cyklar. Emellertid är kostnaden för cyklar så pass låg att eventuella ekonomiska 
vinster av en central styrning är svårberäknad. Osäkerheten innebär i realiteten att 
det även kan bli dyrare, då en utökad administration inte nödvändigtvis genererar 
någon besparing. Enligt motionären framförs även trafiksäkerhet och välfungerande 
tjänstecyklar som en viktig faktor för att öka användandet av cyklar. Ett sådant 
resonemang är förvisso troligt. Däremot bedöms hanteringen av cyklar inte vara så 
komplext att det krävs en specialiserad funktion för detta. Med anledning av små 
samordningsvinster och ringa besparingsmöjligheter föreslås att cyklar alltjämt 

Kommunstyrelsen 
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hanteras av respektive brukare. Mot bakgrund av sålunda genomförd utredning 
föreslog kommunledningsförvaltningen att cyklar och elcyklar inte skulle integreras i 
den kommungemensamma fordonsenheten. 

Vid sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 november 2020, § 158, 
beslutades att återremittera ärendet "för att invänta ärendet om fordonsenheten". 

Kommunfullmäktige har därefter den 30 augusti 2021, § 184, dnr KLK 2019/469, 
bland annat beslutat att "kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2023 ska 
överta ansvaret för kommunens fordonsflotta, initialt avseende fordon upp till 3,5 
ton där så är lämpligt". Av utredningen i ärendet framgår i huvudsak följande. 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att ge kommunstyrelsen i utrednings
uppdrag att återkomma med förslag på en koncerngemensam fordonsenhet. 
Uppdraget redovisades till kommunfullmäktige den 28 oktober 2019, § 248 och 
kommunfullmäktige beslöt då att återremittera ärendet för en nulägesanalys samt 
kompletterande utredning kring de verksamhetsmässiga, miljömässiga och ekono
miska konsekvenserna. Flera alternativa lösningar har varit uppe för diskussion -
allt från lösningar att hitta möjliga effektiviseringar med utgångspunkt från hur 
arbetet med den samlade fordonsflottan bedrivs idag, till lösningar med en mer 
fullskalig central fordonsenhet. Den inriktning som föreslås i detta ärende är att 
tekniska nämnden övertar det övergripande ansvaret för kommunens samlade 
fordonsflotta, initialt avseende fordon upp till 3,5 ton. Ärendet återremitterades från 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 juni 2021, § 81, för att behandlas på ett 
berednings-AU. Den 23 juni 2021 avhandlades ärendet på berednings-AU där den 
politiska inriktningen blev att fordonsorganisationen ska inrättas på kommunled
ningsförvaltningen inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Den politiska 
inriktningen medför dock inga förändringar i den underliggande utredningen, varför 
det inte görs någon ändring i beslutsförslaget. 

Av ovannämnda underliggande utredning, "Utredning av central fordonsenhet 
Förslag på ny organisation", framgår, åtminstone motsatsvis, att avsikten inte är att 
cyklar eller elcyklar ska ingå i den koncerngemensamma fordonsenheten. 
Kommunledningsförvaltningen vidhåller därför det tidigare ställningstagandet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 144, kommunstyrelsen att 
för närvarande inte integrera cyklar och elcyklar i den kommungemensamma 
fordons enheten. 
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Kommunstyrelsen 

§ 238 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska avslås. 

Protokollsanteckning 

Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

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

Dolores Öhman (MP) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

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

Som grund för motionen anförs följande. Människolivets okränkbarhet, individens 

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

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

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

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

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 98, att 
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föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut. 

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

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

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

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

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

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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PROTOKOLLSANTECKNING 

TILL KOMMUNSTYRELSE 

miljöpartiet de gröna Q} 
Hässleholm, 15 december 2021 

ÄRENDE 20. MOTION OM REGNBÅGENS FÄRGER 
PÅ ALLMÄNA PLATSER 

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

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

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

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

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

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

konservativa kärna. 

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

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

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

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

Dolores Öhman (MP), ersättare 
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§ 239 

Motion om "Svenska flaggans färger på allmänna 
platser" 
Dnr: KLF 2021/342 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska avslås. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson, Patrik Jöns son och Ulf Berggren, samtliga Sverigedemokraterna, 
har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

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

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

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

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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4) Att offentliga föremål i kommunen målas med svenska flaggans fårger i enlighet 
med förslaget. 

Som grund för motionen anförs följande. Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, jämställdhet och alla människors lika värde är grundläggande 
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som skyddas i grundlagar och 
andra lagar i Sverige, till exempel skollagen. Kommunerna och hela den offentliga 
sektorn regleras av en del lagar som skyddar människors lika värde. Att leva upp till 
värderingen kräver ett ständigt arbete. Varje dag, på alla kommunala arbetsplatser, 
ska jobbet göras med respekt för alla människors lika värde. Alla verksamheter ska 
se till att alla människors värde respekteras och skyddas. Det är viktigt att 
kommunen aktivt visar den värdegrund som gäller i vårt land och som vi alla ska 
värna om. Många länder som exempelvis USA, Kosovo och Finland med flera 
använder sin flagga som en symbol för den stolthet, respekt och ödmjukhet man 
känner inför sitt land och sitt lands historia och värderingar. På grund av den 
extrema politik som förts i Sverige under många år så är våra grundläggande 
värderingar som jämställdhet och fria demokratiska värderingar under hot. Man ser 
att homofobin och antisemitismen ökar i vårt land. När det gäller hatbrott och mäns 
våld mot kvinnor så är detta brott som just nu är i stort fokus. Sverige är ett 
fantastiskt land med grundläggande värderingar som våra förfader och föräldrar 
kämpat för att skapa för kommande generationer. Vi menar att vi svenska 
medborgare måste uppmärksamma och hylla vårt svenska kulturarv och våra 
svenska värderingar. Detta kan vi göra genom att på väl valda tingest upprätta den 
svenska flaggans fårger. Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står för, 
påminna om de viktiga demokratiska värderingarna och höja invånarnas och 
besökarnas medvetenhet om deras grundläggande mänskliga rättigheter. 

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

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 september 2021, § 68, 
beslutat att godkänna förvaltningens svar och sända det till 
kommunledningsförvaltningen. Av förvaltningens svar framgår följande 

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

Tekniska nämnden beslutade sammanträde den 28 oktober 2021, § 99, att föreslå 
kommunfullmäktige att fatta följande beslut. 

1. Med tanke på hårda besparingskrav avslå motionen gällande punkt nr tre 

och punkt nr fyra som berör tekniska förvaltningen. 

2. Övriga punkter föreslås annan berörd nämnd ta beslut om. 

Av föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat följande. Hässleholms 
kommun har ca 50 bänkar inne i Hässleholm, som ev skulle vara möjligt att måla 
om på detta vis, som SD vill. Antal fasta är ca 350 i hela kommunen. 
Uppskattningsvis kostar ommålning till svenska flaggans farger cirka 2 500 kr per 
bänk. Det krävs ett underhåll av målning vart sjunde år med cirka 1 300 kr per bänk. 
Räknar man enbart på bänkar inne i Hässleholm skulle kostnaden bli 125 000 
kronor och ett tillägg på 60 000 kronor vart sjunde år för drift och underhåll. 
Räknar man på samtliga bänkar i hela kommunen kommer kostnaden istället att 
hamna på 875 000 kronor och ett tillägg på 455 000 kronor vart sjunde år för drift 
och underhåll. 
Rent generellt är det mycket svårt att måla om bänkar på plats då man måste stänga 
av med stängsel för att inte folk ska få farg på sig innan den torkat. De fasta 
bänkarna har vi bytt brädet på när de blir för dåliga och haft tryckimpregnerat mtrl. 
Ska man göra liknande istället för att måla om på plats kan man nog räkna dubbel 
underhållskostnad. Val av farger behöver kommuniceras med miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen ur gestaltningssynpunkt. 

Bedömning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 oktober 2021, § 183, att 
godkänna redovisningen av förslaget till ny version av styrdokumentet 
"Integrationsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, sysselsättning och social 
sammanhållning". På sidan 7 under rubriken "Långsiktigt mål 4: Stärkt deltagande 
och inflytande och ökad social sammanhållning, underrubrik "Strategier för att nå 
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målen" uttalas bland annat följande. 

"• Kommunen ska säkerställa att nyanlända och andra invandrare har möjlighet att 
orientera sig i hur det svenska samhället fungerar. 
• Kommunen ska aktivt verka för ökad dialog och medvetenhet i värdegrundsfrågor 
för nyanlända och ensamkommande unga." 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att dessa skrivningar i strategin innebär att 
det redan har vidtagits åtgärder för att säkerställa att nyanlända får relevant 
information i bland annat värdegrundsfrågor och grundläggande rättsregler, såsom 
alla människors lika värde och hur dessa frågor genomsyrar kommunens arbete. 
Några ytterligare åtgärder härvidlag enligt yrkandena i motionen kan därför inte 
anses påkallade. 

Vad sedan gäller punkterna 3 och 4 delar kommunledningsförvaltningen tekniska 
nämndens bedömning att motionen i dessa delar bör avslås av kostnadsskäl. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 146, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen ska avslås. 

Hanna Nilssons (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Dolores Öhman (MP) 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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PROTOKOLLSANTECKNING 

TILL KOMMUNSTYRELSE 

miljöpartiet de gröna Q 
Hässleholm, 15 december 2021 

ÄRENDE 21. MOTION OM SVENSKA FLAGANS 
FÄRGER PÅ ALLMÄNNA PLATSER 

Sverigedemokraternas plagierar min och Arberesha Sabanis motion som handlar om att 
Hässleholms kommun visar sin tydliga ställning för allas lika värde genom användningen av 
regnbågens färger i den offentliga miljön. 

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

Sverigedemokraterna använder sig av den svenska flagga som en symbol för invandrarnas 
utanförskap och behovet av assimilering. Detta är urdåligt och förfärligt. Bara genom att ta 
denna debatt, föra den fram och avslöja dess fientliga innehåll kan Hässleholms kommun 
motverka rasism och främlingsfientlighet. Det är beklagligt att behandlingen av motionen 
inte lyfter upp de här allvarliga aspekterna av Sverigedemokraternas motion. Att ignorera 
detta är att ge utrymme till de krafter som ifrågasätter allas lika värde, rätten att älska den 
man vill och rätten att inte bli diskriminerad pga sin sexuella läggning. 

En svensk kommun som Hässleholm, inom den skånska och den nordiska kontexten, borde 
stå stadigt och stolt när den hissar upp regnbågsflaggan eller på annat sätt uppvisar 
regnbågsfärgerna i stadsmiljön. Jag hoppas på att snart nya generationer ersätter oss och 
våra konservativa ideer, och visar för hela världen att hässleholmarna står stadiga vid 
principen av allas lika värde. 

Dolores Öhman {MP), ersättare 
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Kommunstyrelsen 

§ 240 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Motion om cykelkarta för Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021/581 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses 
besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram en cykelkarta och sprida information 
om kartan till invånare och besökare. 

Som grund för sitt yrkande anför motionären följande. Utsläppen av växthusgaser 
gör att klimatet förändras och att jordens medeltemperatur stiger. Inrikes 
transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. 
Sveriges mål är att senast år 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter 
vara minst 70 procent lägre jämfört med år 2010. För att nå målet måste antalet 
bilresor minska. Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik måste öka. För 
att lyckas med det måste gång- och cykelinfrastrukturen ständigt förbättras och 
allmänheten måste informeras och inspireras. Kommunerna har ett viktigt ansvar i 
frågan och de flesta kommuner jobbar aktivt med att öka och förbättra 
förutsättningarna för cykelresor. En cykelkarta är en vanlig förekommande åtgärd 
som de flesta kommuner i landet tar fram. En cykelkarta möjliggör för invånare och 
besökare att ta del av befintlig cykelinfrastruktur och använda sig av den. Väl 
utformad information vad gäller innehåll och format kan bidra till 
beteendeförändringar. Information måste utformas på ett tilltalande sätt och bör nå 
mottagaren vid rätt tillfalle. Gällande resevanor är det vanligt att man ändrar sina 
vanor när man flyttar, byter jobb eller livssituation. Om kommunen når dessa 
personer med relevant information vid dessa tillfallen, till exempel information till 
nyinflyttade, då ökar chanser till att lyckas med att öka cyklandet. Den senaste 
cykelkartan som jag känner till är daterad 2009. Jag hoppas att kommunen har byggt 
många nya cykelvägar sedan dess i syftet att förbättra förutsättningar för invånarna 
och besökare att transportera sig på ett sätt som främjar hälsan och miljön. Oavsett 
utvecklingen av cykelinfrastrukturen, så finns det inte en cykelkarta tillgänglig i 
dagsläget, inte i pappersformat och inte heller på nätet. 

Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som vid 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

48 (51) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

sammanträde den 27 oktober 2021, § 125, fattar följande beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden överlämnar miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande över Remiss - Motion om 
cykelkarta för Hässleholms kommun som miljö- och stadsbyggnadsnämndens svar 
till kommunledningsförvaltningen. Med detta beslut anses remissen vara besvarad. 

I åberopade förslag till yttrande anförs i huvudsak följande. 

Hässleholms aktuella cykelkarta, framtagen 2009 och reviderad 2017, med utpekade 
gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar finns på kommunens hemsida för 
nedladdning och utskrift. Det finns även en digital cykelkarta via Kart - och GIS
portalen på kommunens hemsida som är tillgänglig för allmänheten. Med tanke på 
att det är fyra år sedan kartan uppdaterades kan ett första steg vara att uppdatera 
aktuell databas med nya gång- och cykelvägar. På sikt, när det nya GIS-systemet är 
implementerat, kan det vara värdefullt att utveckla en digital interaktiv cykelkarta 
med utpekade leder samt målpunkter i kommunen. Arbetstiden beräknas till 2-3 
veckor och projektet kan tidigast påbörjas hösten 2022. 

Bedömning 
Av utredningen framgår att det redan finns en cykelkarta på kommunens hemsida, 
ehuru inte helt uppdaterad, men detta ska tydligen avhjälpas inom en inte alltför 
lång framtid. Kommunledningskontoret föreslår att motionen därmed ska anses 
besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 147, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Motion om industrimark Hässleholm Nord 
Dnr: KLF 2021/582 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses 
besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram en utredning för området 
Hässleholm Nord i syfte att attrahera investeringar som gynnar en hållbar utveckling 
och att utredningen bland annat ska innehålla ekonomiska kalkyler och olika förslag 
på finansiering av områdets utveckling. 

Som grund för sitt yrkande anför motionären följande. Det pratas mycket om att 
det saknas industrimark i Hässleholm. I miljöpartiets budgetförslag ingick en 
satsning på 80 Mkr för att fårdigställa industrimark på området känt som 
Hässleholm Nord, i enlighet med översiktsplanen. Detta var en unik satsning för 
näringslivsutvecklingen i kommunen. Miljöpartiet har en vision om en 
klimatomställning. Att förverkliga vår vision kräver djärva politiska beslut, 
omfattande investeringar i fossilfri industri samt föreningar och individer som 
konsumerar hållbart. Ett lyckat exempel finns i Skellefteå, där företaget Northvolt 
etableras nu och kommer att producera batterier för den europeiska marknaden. 
Det skapar tusentals jobb och hela 70 bolag anmält att de vill bygga bostäder i 
kommunen. Hållbar produktion av batterier är en viktig pusselbit för 
klimatomställningen. I Sverige finns det goda förutsättningar för en 
nyindustrialisering som använder grön teknik och uppfyller höga miljökrav. 
Näringslivet har en viktig roll i klimatomställningen och många företag i vår 
kommun vet att hållbarhet är en förutsättning för lyckade affarer. Därför kräver 
miljöpartiet att kommunen fokuserar på hållbarhet i sina kontakter med näringslivet. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden som i beslut den 28 oktober 2021, § 
101, föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ett 
sådant efterfrågat arbete redan pågår. 

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat 
följande. Tekniska förvaltningen har sedan tidigare under år 2021 startat ett arbete 
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med att kvalitetssäkra delar av tidigare utfört planeringsarbete och arbetar för 
närvarande med en förnyad sammanställning av den typ av frågor som efterfrågas i 
motionen. Detta inkluderar en ny uppskattning av kostnaden för genomförande av 
hela området och en tidplan för detsamma. Det betonas att projektet har varit 
vilande under en lång tid och att alla uppskattningar som kan göras under rådande 
förhållanden har en betydande osäkerhetsfaktor. När ovan nämnda arbete är klart 
avser tekniska förvaltningen att därefter initiera ett ärende om att kommunen ska 
beställa ett arbete från Trafikverket avseende framtagande av en ny vägplan för en 
trafikplats för angöring till Hässleholm Nord från väg 21 samt genomförande av 
den samma. Eftersom det innebär en betydande investering måste ett sådant ärende 
beslutas i kommunfullmäktige. Det kan troligtvis som tidigast ske i början av år 
2022. Eftersom det redan pågår ett arbete som är snarlikt det som motionen 
efterfrågar anser tekniska förvaltningen att motionen ska avslås och föreslår att 
detta blir tekniska nämndes beslut. 

Bedömning 
Mot bakgrund av vad som framgår av tekniska nämndens yttrande i ärendet, 
nämligen att en sådan utredning som motionären synes efterfråga tydligen redan 
pågår föreligger inte något behov av en ytterligare sådan utredning. 
Kommunlednings-förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 148, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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