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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 1 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 2 

Anmälan av delegationsbeslut § 3 

övriga anmälningar § 4 

Medfinansiering av Vannebergakorset i Vinslöv § 5 

En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och § 6 
producenter 

Motion om central bemanningsenhet för alla kommunala § 7 
verksamheter 

Utvärdering projekt kliMATlådan § 8 

Styrelseplats i Stiftelsen RUTH § 9 

Beslutsunderlag överlämnande av arkivbestånd Alf Oredssons § 10 

Granskningsyttrande över regionplan för Skåne § 11 

Revisionsrapport - granskning av budgetprocessen i Hässleholms § 12 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden framtida ungdomsverksamhet och § 13 
lokalisering 

Verksamhetsplan och internbudget 2022 för § 14 
kommunledningsförvaltningen 

Hässleholms kommuns svar på remiss avseende Trafikverkets § 15 
förslag till Nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022-2033 

Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för brandskydd i kommunens § 16 
samtliga särskilda boenden 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av säkra § 17 
lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av § 18 
kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga särskilda boenden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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2022-02-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ändring av taxa för uttag av parkeringsavgifter § 19 

Taxa för upplåtelse av kommunal allmän plats för telemaster och § 20 
dylikt 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem) § 21 

Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för § 22 
Trygghetscentral Skåne Nordost 

Motion om askfat och ökad röjning/renhållning i centrala Hässleholm § 23 
och övriga tätorter 

Motion om behovet av fler gräsplaner för fotboll i Hässleholms tätort § 24 

Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i kommunen § 25 

Kommunal borgen för Hässleholms Fibernät AB § 26 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Säkerhetssamordnare Kajsa Hermansson och informationssäkerhetsansvarig Calle 
Alm informerar om säkerhetsarbetet i kommunen. 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om Greater Copenhagen där 
Hässleholm i år har en styrelseplats. Trafikverket är inbjudna till kommunstyrelsen 
för att lämna information om ny generation järnväg den 30 mars 2022. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsen 

§2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson meddelar att det inte finns någon ny 
information att lämna för tillfället. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2021/526-1 
Upphandlingsenheten - Delegations beslut fattade av upphandlingschef Rikard 
Muth under perioden 2021-07-01 - 2021-12-28. 

RTJ 2021/19-1 
Räddningstjänsten - Medgivande om egensotning, beslut om tillståndsansökan 
och utförda sotningar och brandskyddskontroller i november 2021 . 

KLF 2021/860-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegations beslut avseende anställningar 
utfärdade i november 2021. 

KLF 2022/10-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegationsbeslut avseende anställningar 
utfärdade i december 2021. 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-12 
Personalutskottet 2021-12-10 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§4 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2022-2 
Cliens kapitalförvaltning- Totalrapport per den 31 december 2021. 

KLF 2021/551-8 
Rättelse av datum för berednings-AU. 

KLF 2021/943-1 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har antagit trafikplan för Hässleholms stad. 

KLF 2021/927-1 
Omsorgsnämnden har antagit nämndsmål, indikatorer och målvärden för 2022. 

KLF 2021-42 
Kommunassurans Syds informations- och nyhetsbrev nr 4, 2021. 

KLF 2021/866-1 
Skrivelse från Synskadades riksförbund angående angöringsplats för färdtjänst på 
Järnvägsgatan vid Hässleholm. C. 

KLF 2021/944-1 
Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gällande 
överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker digital kommunikation. 

Protokoll 
F örvaltningssamverkan kommunlednings förvaltningen 2021-11-18 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige 2021-11-12 § 10 och § 12 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2021-12-08 
Hässlehem AB styrelsemöte 2021-12-09 
HIBAB AB styrelsemöte 2021-12-08 
Styrgrupp Badhus 2021-12-06 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

§5 

Medfinansiering av Vannebergakorset i Vinslöv 
Dnr: KLF 2021/856 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket, region Syd och Hässleholms 
kommun avseende Vannebergakorset på väg 21 i Vinslöv godkänns. 

2. Tekniska nämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar. 

3. 20 212 960 kronor avsätts år 2022 för bidrag till statlig infrastruktur för 
medfinansiering av åtgärder av vägport under riksväg 21 med anslutningar 
på riksväg 21, i enlighet med tabellen i Beskrivning av ärendet. De årliga 
utbetalningarna som totalt uppgår till 21 160 860 kronor under 2023-2028 
hanteras i kassaflödesbudgeten och finansieras genom upplåning. 

4. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 1,1 miljoner kronor år 2028 i 
Strategisk plan med budget avseende kommunala åtgärder såsom 
upprustning av gång- och cykelväg samt för informations- och 
mobilitetsåtgärder för oskyddade trafikanter. Investeringen ska vara 
anslagstyp 1. 

5. Tekniska nämnden budgetkompenseras under en 25-årsperiod för ökade 
driftkostnader som uppstår för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur. 
Upplösning under år 2022 finansieras genom att ianspråkta 808 518 kronor 
från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Från och med år 
2023 arbetas budgetbeloppet in i Strategisk plan med budget. 

6. Den finansiella kostnad som uppstår vid den årliga omprövningen av 
avsättningen beräknas uppgå till totalt 94 7 900 kronor för perioden 2023-
2028 och finansieras genom att beloppet arbetas in på finansförvaltningen i 
Strategisk plan med budget under åren 2023-2028. 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att ordet "totalt" läggs till i sista meningen i punkten 
3 så att meningen får följande ändrade lydelse: "De årliga utbetalningarna som totalt 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

uppgår till 21 160 860 kronor under 2023-2028 hanteras i kassaflödesbudgeten och 
finansieras genom upplåning." 

Omröstning 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut under proposition och finner det 
bifallet. Han ställer därefter Robin Gustavssons föreslagna tillägg under proposition 
och finner även det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

En förbättrad och mer trafiksäker anslutning på väg 21, "Vannebergakorset" mellan 
Vanneberga och Vinslöv planeras sedan många år. I korsningen har det fram tills nu 
funnits en variabel hastighetsbegränsning som ställs in olika beroende på om 
anslutande trafik förekommer eller ej. Dock har tekniken med digital skylt varit 
otillförlitlig och stundtals slutat fungera, därför måste en ny lösning till. 

Ärendet har tidigare varit uppe för beslut i tekniska nämnden och i 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 7 augusti 2021, § 158, att avslå 
medfinansieringsavtalet i sin nuvarande utformning med hänvisning till att 
Hässleholms kommun hemställer att den föreslagna lösningen med tunnel och 
planfri korsning under väg 21 kompletteras med en utredning/ åtgärdsvalsstudie 
med kompletta av- och påfarter för att undvika belastning av trafik i Vinslövs tätort. 

Trafikverket har nu inkommit med en sådan komplettering, vilken denna nya 
tjänsteskrivelse behandlar. Därtill har medfinansieringsavtalet som fanns med i förra 
ärendet också uppdaterats, se bilaga 3 Medfinansiering av Vannebergakorset väg 21. 
Avtalet avser en vägport med anslutningar på riksväg 21 i korsningen med väg 
2030/2004, i det så kallade Vannebergakorset. Atgärderna genomförs för att 
förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i korsningen. 

20 212 960 kr avsätts år 2022 för bidrag till statlig infrastruktur för medfinansiering 
av åtgärder av vägport under riksväg 21 med anslutningar på riksväg 21, i enlighet 
med tabellen i Beskrivning av ärendet. De årliga utbetalningarna som uppgår till 
21 160 860 kr under 2023-2028 hanteras i kassaflödesbudgeten och föreslås 
finansieras genom upplåning. 

Därtill föreslås att 1,1 miljoner kronor arbetas in i tekniska nämndens 
investeringsbudget år 2028 avseende kommunala åtgärder såsom upprustning av 
gång- och cykelväg samt för informations- och mobilitetsåtgärder för oskyddade 
trafikanter. Resultatet kommer att påverkas av kostnad för upplösning av 
avsättningen samt en finansiell kostnad avseende omprövning av avsättningen. 

Kommunstyrelsen 

Josteriog 6 ~ Utdraget bestyrkes 
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Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för 
kommuner och producenter 
Dnr: KLF 2022/9 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Hässleholm Miljö AB:s remissvar som sitt eget och 
överlämnar det till Miljödepartementet. 

Beskrivning av ärendet 

Miljödepartementet har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till en 
förbättrad forpackningsinsamling och överlämnat förslaget till berörda 
rerrussmstanser. 

Promemorian innebär i korthet att det föreslås nya bestämmelser om ett system for 
utökat producentansvar for förpackningar. Producenterna ska, genom godkända 
producentansvarsorganisationer som de anlitar, ansvara ekonomiskt for insamling 
och behandling av forpackningsavfall. Det operativa ansvaret för insamling av 
forpackningsavfall fördelas mellan kommuner och producentansvarsorganisationer. 

Kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för insamlingen från hushåll och 
verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll. De vanligast 
förekommande forpackningsslagen ska samlas in fastighetsnära. Övriga 
forpackningsslag och skrymmande förpackningar ska samlas in på lättillgängliga 
platser. Kommunerna ska lämna över det insamlade förpackningsavfallet till 
producentansvarsorganisationerna utifrån organisationernas marknadsandelar per 
materialslag. 

Remissversionen av Miljödepartementets förslag fmns tillgänglig på 
Regeringskansliets hemsida. 

Hässleholms Miljö AB (HMAB) har i yttrande anslutit till det remissvar som 
lämnats av Avfall Sverige och därtill lämnat följande synpunkter. 

Hässleholms kommun står väl rustad for att kunna utföra insamlingsarbetet i 
enlighet med de förslag som promemorian innebär. Kommunen har redan idag ett 
fullt utbyggt fastighetsnära insamlingssystem for bland annat förpackningar och kan 
konstatera att insamlingsresultatet vad gäller kvaliteten i de olika fraktionerna blivit 
väsentligt bättre än innan införandet. Utöver fastighetsnära insamling finns det 

Kommunstyrelsen 

'"''''"• 6 tJ Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

enbart återvinningscentraler och alltså inga återvinningsstationer alls. Det är också 
uppmuntrande att se att förslaget tycks vara ett steg närmare en lösning på en fråga 
som alltför länge hanterats utan att komma till ett genomförande. 

Finansiering av insamlingen: Det är oerhört viktigt att vi slår fast principen att insamling 
av avfall som faller under producentansvar fullt ut också ska innebära ett finansiellt 
producentansvar. Här instämmer vi med utredningens förslag. Principen måste 
också tillämpas på mer än just den fastighetsnära insamlingen. Lika viktigt är det att 
principen används ifråga om insamling vid Atervinningscentraler exempelvis. 

Ersättningsnivåer. Hässleholm, liksom flera andra, är en kommun som tidigt samlat in 
källsorterat avfall. Vi har nu "andra generationens" insamlingsmodell och vi vill 
betona att ersättningsnivåerna inte får missgynna de kommuner och avfallsinsamlare 
som valt att investera i system som ger hög möjlighet till att med god kvalitet samla 
in bland annat de förpackningar som promemorian avhandlar. Det är inte orimligt 
med ett visst mått av schablonisering i utformningen av ersättningssystemen för 
insamling. Det är dock olyckligt om utformningen innebär att de som valt en hög 
ambitionsnivå missgynnas av det. Vi ansluter i övrigt till de synpunkter som Avfall 
Sverige lämnat i sitt remissyttrande. 

Det bör förtydligas att de kommuner som redan har en fastighetsnära insamling av 
förpackningar ska kunna få ersättning för detta redan från 1 januari 2023. Vidare 
måste det i ersättningsregelverken tas hänsyn till ersättning för arbetet med 
insamling av förpackningar på allmän plats. Det bör påpekas att idag samlas det in 
stora volymer av förpackningar på våra återvinningscentraler. Detta gäller speciellt 
för skrymmande förpackningar av "sällan-karaktär". Ersättningsnivåerna för detta 
behöver följa samma struktur som den fastighetsnära för att inte skapa oönskade 
styrningsmekanismer. 

Insamlingsansvar utomhus/ på allmän plats-. Det är viktigt att avgränsningarna kring det 
som benämns "insamling utomhus" regleras på ett så tydligt sätt att det inte uppstår 
tveksamheter kring vem som har insamlingsansvaret. I vår kommun är det en 
självständig juridisk person som utför kommunens insamlingsansvar för kommunalt 
avfall och det vore olyckligt om den nya regleringen skapar otydligheter kring 
ansvaret för insamling utomhus, så att det tydligt framgår vem som ansvarar för de 
olika delarna. 

Administrativa effekter. Det finns en mängd olika upplysningsskyldigheter som vi som 
insamlare ska uppfylla. Det är viktigt att så långt som möjligt finna lösningar som 
minimerar dubbelarbete. Dessutom bör fördelningar och registreringar utföras av 
den som är bäst lämpad för detta. Tydligast blir detta behov kring marknadsandelar 
exempelvis. För små aktörer är varje ytterligare administrativ syssla betungande och 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

bör undvikas så långt detta är möjligt. Det är också viktigt att Naturvårdsverket och 
andra involverade i god tid har rutiner och system fardiga så att vi inte tvingas skapa 
interimistiska lösningar för att hjälpligt klara av uppgiftslämnarskyldigheten. 

Eftersortering. Vi har en stor hantering av verksamhetsavfall av olika slag. Så vitt vi 
kan begripa omfattar förpackningsproducenternas ansvar att ta emot 
förpackningsmaterial enbart källsorterade förpackningar. Detta innebär en klar 
begränsning för utvecklingen av insamlingssystemen. I de fall man kan uppnå bättre 
effektivitet och resultat i gemensam insamling av flera fraktioner i samma utrymme 
för efterföljande utsortering i större skala bör det framgå att 
förpackningsproducenterna är skyldiga att ta emot förpackningar även om 
utsorteringen gjorts i efterhand och i större skala. En modell med eftersortering kan 
exempelvis frigöra utrymmen som innebär en möjlighet att till ekonomiskt 
godtagbara villkor samla in andra fraktioner vilka idag antingen bara kan tas emot på 
exempelvis AVC:er eller hamnar i olika former av restavfallsfraktioner. 

Informationsinsatser. Vi har svårt att se hur man med rimliga arbetsinsatser ska kunna 
bedriva ett framgångsrikt informationsarbete på lokal basis om man samtidigt ska 
invänta synpunkter från godkända produktionsansvarsorganisationer. Det bör 
förtydligas hur detta samråd ska ske. Att informationsinsatser behövs bör stå 
oemotsagt men formerna för samråd och samverkan måste utformas på ett sådant 
sätt att lokala premisser och initiativ tas tillvara. Vi har under många år utvecklat 
våra Sopsamlarmonster och vi har svårt att se hur ett sådant arbete skulle blivit av 
om arbetet hela tiden skulle invänta synpunkter från förpackningsproducenterna 
innan man kunde gå vidare. 

Taxonomi kring omlastning. Som praktisk utförare ter sig skrivningarna kring 
omlastning en aning förvirrande. Det är viktigt att begreppen förtydligas och 
förenklas så att missförstånd inte uppstår. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen kan ansluta sig till vad 
HMAB framfört i sitt yttrande. 

Sänt till: 
Miljödepartementet 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Motion om central bemanningsenhet för alla 
kommunala verksamheter 
Dnr: KLK 2019/542 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om en central 
bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner personalutskottets förslag 
bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Motion gällande "central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter" har 
inkommit från Sverigedemokraterna 2019-06-07, där de yrkar att en central 
bemanningsenhet inrättas för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden 
i startskedet. Därefter att de övriga kommunala verksamheternas bemanningsarbete 
efterhand överförs och integreras i bemanningsenheten. 

Motionen har varit på remiss för yttrande i omsorgs-, barn- och utbildnings- och 
tekniska nämnden och samtliga nämnder ställer sig positiva men anser att frågan 
behöver utredas vidare innan beslut i enlighet med yrkandet kan fattas. 
Personalavdelningen har även gjort en omvärldsbevakning i frågan. 

I en tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19, föreslår personalutskottet 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag på hur framtida optimerad bemanning ska 
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organiseras och att kommunledningsförvaltningen tillförs 400 tkr år 2021 för att 
genomföra uppdraget. 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet 2021-04-26 för ytterligare politisk 
beredning för att säkerställa intresset, behovet och värdet av en gemensam 
bemanningsenhet. Återremiss har skickat till tekniska nämnden, omsorgsnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden. 

De tre nämnderna ser inget intresse, behov eller värde av en gemensam 
bemanningsenhet. Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att skapa 
en eller flera egna bemanningsfunktioner utifrån behov. Tekniska nämnden och 
barn- och utbildningsnämnden svarar att man inte ser behov en central 
bemanningsenhet eller en utredning av en sådan. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2021-12-10, § 54, kommunstyrelsen att föreslår 
kommunfullmäktige följande beslut 

1. Motionen om en central bemanningsenhet för alla kommunala 
verksamheter avslås. 

Ulf Berggren (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen "central bemanningsenhet för alla 
kommunala verksamheter". 

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

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Ulf Berggrens yrkande och finner 
liggande förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Personalavdelningen 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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Utvärdering projekt kliMATlådan 
Dnr: KLF 2021/831 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med godkännande lägga barn
och utbildningsnämndens utvärdering av projekt kliMA Tlådan till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Svenson och Anders Edwall, båda Centerpartiet, väckte en motion i 
kommunfullmäktige (KLF 2019/301) i vilken de yrkade följande. 

1)Berörd nämnd ges i uppdrag att utforma och införa "projekt matlådan" i 
Hässleholms kommun. 
2) Berörd nämnd ges i uppdrag att utvärdera projektet efter ett år och 
återrapportera resultatet till fullmäktige. 

Som grund för motionen anförde motionärerna i huvudsak följande. Istället för att 
kasta överbliven mat erbjuds personal på skolor att köpa matlådor med sig hem. 
Detta har genomförts i Avesta kommun med gott resultat. Förslaget går ut på att 
skolpersonal kan fylla en matlåda och ta med matrester hem till ett självkostnadspris 
på 30:- Personalen tar med sig egna lådor hemifrån. Kommunen tillhandahåller inte 
engångsmaterial, eftersom poängen är att värna om miljön. Avesta kommun har 
rådgjort med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) vid utformningen av 
rutiner för att säkerställa att satsningen inte konkurrerar med någon annan 
verksamhet. Matresterna betraktas inte som en komplett måltid som går att jämföra 
med annan verksamhet. Köken får inte tillaga mer mat än vad som krävs för 
elevantalet, och det är ej heller tillåtet att ta andra varor från köket. Betalningen 
swishas till ett konto på kostenheten och betalaren anger från vilken skola maten 
har tagits . Pengarna återinvesteras i skolmat. Förslaget minskar matsvinnet och 
värnar om miljön. Satsningen kräver ingen investering. Avesta kommun har arbetat 
med detta under ett år och har hittills inte stött på några kända nackdelar. 

Motionen föranledde kommunfullmäktige att 2020-04-27 den 27 april 2020, § 52, 
att fatta följande beslut. 

1. Motionen bifalles. 
2. Barn- och utbildningsnämnden ges uppdrag att utforma och införa "projekt 
matlådan". 

Kommunstyrelsen 
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3. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvärdera projektet och 
återrapportera resultatet till fullmäktige under hösten 2021. 

Vid sammanträde den 18 november 2021, § 152, i barn- och utbildningsnämnden 
fattade nämnden följande beslut. 

1) Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
2) Att gå vidare med kliMATlådan som en permanent del av verksamheten. 

Av utredningen i nämndens ärende framgår bland annat följande. 

Förvaltningen har provat kliMATlådan under ett års tid. Ett regelverk har tagits 
fram som noga beskriver hur det ska fungera. Det finns flera skäl till varför det är 
viktigt att hålla sig till regelverket, bland annat att svinnet ska minska och att 
Skatteverkets direktiv respekteras för att inte det ska uppstå en förmånsbeskattning. 
Det innebär att köparen inte kan kräva mer mat än vad som finns i serveringsdisken 
vid köptillfållet. Det är svinnet som ska ätas upp, inte mat som finns i köket. 
Tidpunkten för köptillfållet är begränsad till serveringens slut, precis innan köket 
kasserar maten. Mat som har stått i serveringsdisken får inte återtas till köket och är 
därför svinn. Kontroll har skett av tidpunkten för när swish-transaktionerna ägt rum 
och i 99% av fallen har det skett efter serveringens slut. I de fall då köptillfållet 
noterats till före serveringen har det berott på att köparen glömt sin mobil och 
betalt dagen efter. Två enkäter utfördes som en del i uppföljningen. Av de 124 
svarande är det drygt 14 % som köpt en gång medan cirka 44% har köpt två gånger 
eller fler. Köparna är nöjda och ca 90 % av de svarande vill att kliMA Tlådan 
fortsätter. I enkäten där medarbetarna i köken svarat tycker de att kliMA Tlådan inte 
belastar verksamheten. Drygt 52% tycker det inte är något merarbete medan 48% 
tycker att det fungerar bra. Det var en förutsättning för att inte få resurser eller att 
det skulle uppfattas som ytterligare något att tvingas göra. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 1, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att med godkännande lägga barn- och 
utbildningsnämndens utvärdering av projekt kliMA Tlådan till handlingarna. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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Styrelseplats i Stiftelsen RUTH 
Dnr: KLF 2021/904 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Hässleholms kommun tillsätter styrelseplatsen i stiftelsen RUTH. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att utse ledamot samt suppleant som ska 
representera Hässleholms kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen RUTH är en samlande kraft för företagare, forskare och 
samhällsföreträdare för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne Nordost. Det 
övergripande målet för RUTH är att skapa tillväxt och nya arbetstillfallen genom att 
initiera och stödja samverkans- och förstudier och utvecklingsprojekt mellan 
näringsliv, högskola och kommun. Med syfte att stärka och bidra till förutsättningar 
för utveckling av näringsliv och besöksnäring i Hässleholms kommun samt 
Nordöstra Skåne föreslås att den vakanta styrelseplatsen återbesätts av Hässleholms 
kommun. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 2, kommunstyrelsen 
följande: 

1. Hässleholms kommun tillsätter styrelseplatsen i stiftelsen RUTH. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att utse ledamot samt suppleant som ska 
representera Hässleholms kommun. 

Sänt till: 
Kommundirektör 
Stiftelsen RUTH 
Tillväxtavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 10 

Beslutsunderlag överlämnande av arkivbestånd Alf 
Oredssons 
Dnr: KLF 2021/844 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överlämnandet av det enskilda arkivet "Alf 
Oredssons inventering av floran i Norra Sandby och Matteröds socknar" till 
Biologiska museet vid Lunds universitet, efter framställan av Torbjörn Tyler, 
museiintendent för Botaniska samlingarna på Biologiska museet vid Lunds 
universitet. 

Beskrivning av ärendet 

I kommunarkivet förvaras en del enskilda arkiv som på olika sätt har koppling till 
det geografiska område som idag utgör Hässleholms kommun, men som saknar 
direkt koppling till Hässleholms kommuns verksamhet, vilket också gäller 
arkivbeståndet "Alf Oredssons inventering av floran i Norra Sandby och Matteröds 
socknar". 

Det finns ett undantag från offentlighetsprincipen för denna typ av material i 
tryckfrihetsförordningen: "Som allmän handling anses ej [ ... ] tryckt skrift, ljud- eller 
bildupptagning eller annan handling som ingår i bibliotek eller som från enskild har 
tillförts allmänt arkiv uteslutande för förvaring och vård eller forsknings- och 
studieändamål eller privata brev, skrifter eller upptagningar som eljest ha 
överlämnats till myndighet uteslutande för ändamål som nu angivits" (TF 2 kap 2 
§). Detta innebär att de enskilda arkiven som förvaras i Hässleholms kommun inte 
ingår i kommunens arkiv och inte heller är allmänna handlingar. 

Alf Oredsson var anställd vid Lunds universitet och har utfört inventeringen som 
en del av sitt forskningsarbete. Material från andra platser finns redan hos 
Biologiska museet vid Lunds universitet och museet har därför gjort en framställan 
om att få ta över också det arkivbestånd som hittills förvarats hos Hässleholms 
kommun. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Arkivbeståndet "Alf Oredssons inventering av floran i Norra Sandby och Matteröds 
socknar" kommer inte längre att vara tillgängligt hos Hässleholms kommunarkiv, 

Kommunstyrelsen 
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men kommer i stället att tillgängliggöras för forskare och allmänhet vid Biologiska 
museet vid Lunds universitet. 

Arkivbeståndet har tidigare varit utlånat till Biologiska museet vid Lunds universitet 
i studiesyfte och eftersom beståndet genom överföringen sammanförs med andra, 
liknande inventeringar ökar arkivbeståndets värde för forskning vid en 
överflyttning. 

Det rör sig om ett litet arkivbestånd om två volymer som inte bedöms som mycket 
efterfrågat av allmänheten. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 3, kommunstyrelsen att 
godkänna överlämnandet av det enskilda arkivet "Alf Oredssons inventering av 
floran i Norra Sandby och Matteröds socknar" till Biologiska museet vid Lunds 
universitet, efter framställan av Torbjörn Tyler, museiintendent för Botaniska 
samlingarna på Biologiska museet vid Lunds universitet. 

Sänt till: 
Kommunarkivet 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Granskningsyttrande över regionplan för Skåne 
Dnr: KLF 2021/200 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar granskningsyttrandet och översänder det till Region Skåne 
senast den 10 februari 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har beretts tillfalle att yttra sig över granskningsversionen av 
Regionplan för Skåne 2022-2040. Detta yttrande har tagits fram i dialog mellan 
medlemskommunerna inom Skåne Nordost utifrån gemensamma 
ställningstaganden och med hjälp av Hässleholms expertgranskningsgrupp. 

Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne 
utifrån ett nytt uppdrag i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Samrådsperioden för 
Regionplan för Skåne 2022-2040 pågick under perioden 1 december 2020-30 april 
2021. Alla kommuner inom Skåne Nordost har skickat in samrådsyttrande. 

Region Skåne har den 23 september 2021 publicerat en granskningsversion av 
Regionplan för Skåne 2022-2040 (Regionplan). Region Skåne har tagit hänsyn till 
delar av de synpunkter som kommunerna inom Skåne Nordost skickade in i under 
samrådsperioden. Det finns dock ett antal kvarvarande synpunkter från samrådet 
som kommuner inom Skåne Nordost åter vill få beaktade samt synpunkter på 
nytillkomna delarna i Regionplanen sedan samrådet. 

Regionplan ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna 
vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att 
skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den 
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Planen ska vara vägledande 
för beslut i den efterföljande kommunala planeringen och bland annat ange 
grunddragen för användning av mark- och vattenområden, verka för insatser som 
kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses samt verka för 
insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter. 

Hässleholms kommun delar medlemskommunernas inom Skåne N ordosts syn på 
granskningsförslaget och har varit delaktig i arbetet med de gemensamma 
synpunkterna. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

22 (67) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Utifrån kommunens perspektiv, geografiska läge och storlek har 
Hässleholms kommun, här sammanfattade, följande specifika tillägg: 

• Nyttan med centralt belägna väl integrerade stationer 

• Innovativa kollektivtrafiklösningar både för pendling, rekreation och 
besöksnäring 

• Levande landsbygd, cykeltrafik, destinationsutveckling, kollektivtrafik, 
vägnätets betydelse, barriärer och nya finansiella modeller 

• Grönstruktur, karaktär, gröna noder och potential som besöksnärings
tillväxtmotor i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv 

• Industriområden, gods på lands- och järnväg, godsnod och tågdepåer 

• Avslutande allmänna frågor, önskemål om fortsatt och utökad dialog samt 
information om kommunens pågående ÖP-arbete 

Sammanfattning av Skåne Nordosts gemensamma synpunkter (dessa 
punkter ingår i det underlag för yttrande som Skåne Nordosts styrelse har 
ställt sig bakom): 

• Regionplanen behöver bli mer framåtsyftande angående hur vi vill att Skåne 
ska vara 2040 och 2050. Texten och kartan kopplat till Utblick Skåne 2050 
ligger på en allt för schematisk nivå och behöver utvecklas för att bli både 
mer visionär och mer tydlig. Se text under rubrik Utblick Skåne 2050 samt 
bilaga 2. 

• Regionplanen ska vara vägledande och kan därför inte innehålla krav på 
kommuner samt den behöver stämma överens med de ställningstaganden 
som finns i kommunernas översiktsplaner och kommunernas riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Det kommunala självstyret och planmonopolet ska 
tydligt respekteras. 

• Regionplanen behöver vikta buss och tåg lika för att minska den regionala 
obalansen i Skåne. Detta skulle resultera i att alla Skånes olika unika 
områden med deras specifika behov och karaktärer bättre kan komma till 
nytta för invånare och besökare i Skåne. 

• Regionplanen behöver tydligare adressera de mellanregionala 
planeringsfrågorna och de mellanregionala samarbetena. Regionplanen 

Kommunstyrelsen 
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behöver mer detaljerat få med perspektivet södra Sverige, med befintliga 
och planerade kopplingar till Blekinge och Kronoberg, samt kopplingen till 
Polen och Baltikum. 

• Regionplanen borde på ett tydligare sätt redovisa att bostads- och 
bebyggelseutvecklingen bör ske i kollektivtrafikstråk och inte enbart i 
strategiska noder samt Regionplanen behöver kompletteras angående 
planerade och framtida kollektivtrafiknoder. 

• Region Skåne behöver revidera kriterierna och klassningen av olika noder så 
att Regionplanen bättre strävar efter en stärkt flerkärnighet i Skåne i 
överensstämmelse med kommunernas översiktliga strategiska planering. 

• Regionplanen har listat besöksmål och grön tillväxtmotor som utestående 
frågor. Destinationsutveckling med dess besöksnäring är en viktig del av 
nordöstra Skånes näringsliv och borde inkluderas i Regionplanen. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Regionplanen är 
vägledande för efterföljande kommunal planering såsom översiktsplaner (ÖP) och 
detaljplaner (DP). 

Barnperspektivet Regionplanen innefattar barnperspektivet vilket har tydliggjorts i 
granskningshandlingen men planen saknar ungdomsperspektiv (unga vuxna 15-25 
år) och ett socioekonomiskt perspektiv samt i stora delar fortfarande ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och borde väga in även dessa aspekter. 

Miljökonsekvenser Regionplanens process och innehåll regleras i Plan och 
bygglagen. En konsekvensbedömning av planen är obligatoriskt enligt lagen. Det är 
konsekvenser både utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som beskrivs. 
Sist i bilaga 1 finns Skåne Nordosts gemensamma synpunkter på Regionplanens 
konsekvens bedömning. 

Ekonomiska konsekvenser Samhällsutveckling är alltid förknippat med kostnader 
särskilt för kommuner stora till ytan som Hässleholm, samtidigt som ett samhälle 
utan samhällsutveckling skulle dö ut. I yttrandet med bilagor lyfts hur mer regionala 
och statliga ekonomiska satsningar i Hässleholm och hela Skåne Nordost skulle ge 
positiv utveckling i hela Skåne och södra Sverige. 

Granskningssamverkan Granskning och framtagande av underlag till yttrandet på 
Skånenordostnivå har gjort av Skåne Nordosts Regionplanegrupp som består av 
tjänstepersoner från alla i Skåne Nordosts samarbetsorganisations 
medlemskommuner och har letts av en tjänsteperson från Kristianstad och en från 
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Hässleholm dvs av Tillväxtmotorn. Granskningen i Hässleholms kommun har 
utförts av en förvaltningsövergripande experttjänstepersongrupp under ledning av 
samhällsstrategen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 4, kommunstyrelsen att 
anta granskningsyttrandet och översända det till Region Skåne senast den 10 
februari 2022. 

Sänt till: 
Region Skåne 

Kommunstyrelsen 
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§ 12 

Revisionsrapport - granskning av budgetprocessen i 
Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021/683 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen antar ekonomiavdelningens svar på revisionens 
iakttagelser avseende granskning av budgetprocessen i Hässleholms 
kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Revisions- och rådgivningsföretaget EY har på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna i Hässleholms kommun granskat kommunens budgetprocess vars syfte 
var att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig budgetprocess. Deras 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens styrning av budgetprocessen 
är otillräcklig. Det anses att det saknas en tydlig och förutsägbar budgetprocess samt 
en tillräcklig uppföljning för att säkerställa en budget i balans. Konsekvensen av 
detta blir enligt EY:s bedömning att fullmäktiges budget förlorar styrande effekt i 
kommunen. Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen 
följande: 

• Genom riktlinjer tydliggöra budgetprocessen . 

Kommunstyrelsen 
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Uppdatera den demografiska prognosen vilken ligger till grund för 
resursfördelningssystemen. 

Upprätta en långsiktig plan för kommunens förväntade ekonomiska 
utveckling inklusive en plan för att nå en ekonomi i balans efter utnyttjandet 
av resultatutjämningsreserven. 

Stärka den kontinuerliga kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i 
syfte att säkerställa att åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som 
möjligt. 

Ekonomiavdelningens svar framgår enligt nedan. 

Genom riktlinjer tydliggöra budgetprocessen 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att budgetprocessen 
behöver tydliggöras. Ekonomiavdelningen kommer att skicka ut anvisningar i 
samband med uppstart av budgetprocessen. Syftet är att få en mer samlad och 
effektiv process där samtliga förvaltningar och nämnder tillsammans med 
kommunstyrelsen arbetar för att få en samsyn i kommunens utmaningar och 
förutsättningar. 

Uppdatera den demografiska prognosen vilken ligger till grund för 
resursfördelningssystemet 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att den demografiska 
prognosen, vilken ligger till grund för resursfördelningssystemet, måste uppdateras. 
Budgetfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 234, om Strategisk plan 
2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. I miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens driftbudget finns 100 tkr årligen öronmärkt till 
framtagning av befolkningsprognos vilket innebär att i budgetprocesserna framöver 
kommer uppdaterade befolkningsprognoser att finnas tillgängliga. På så vis kommer 
korrekta förutsättningar för planering av verksamheterna att skapas. 

Upprätta en långsiktig plan för kommunens förväntade ekonomiska utveckling 
inklusive en plan för att nå en ekonomi i balans efter nyttjande av 
resultatutjämningsreserven 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att upprätta en långsiktig 
plan för kommunens förväntade ekonomiska utveckling inklusive en plan för att nå 
en ekonomi i balans efter nyttjande av resultatutjämningsreserven. 
Ekonomiavdelningen kommer att titta över hur en långsiktig plan för kommunens 
förväntade ekonomiska utveckling kan anpassas i samband med kommande 
budgetprocess. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning ska tillämpning av 
resultatutjämningsreserven föregås av en bedömning av 
skatteunderlagsutvecklingen. Detta genom att jämföra utvecklingen för budgetåret 
med utvecklingen under de 10 föregående åren. Likaså ska det göras en bedömning 
av när konjunkturen återhämtat sig. Om konjunkturnedgången befaras bli långvarig, 
mer än två år, kommer åtgärder vidtas för att anpassa kostnaderna. 

Stärka den kontinuerliga kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i syfte 
att säkerställa att åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som möjligt 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att stärka den kontinuerliga 
kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i syfte att säkerställa att styrande 
åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som möjligt. 

Vid en prognostiserad avvikelse mot budget, ska aktuell nämnd fatta beslut om 
åtgärder. Som grund till beslutet görs en redogörelse för de verksamhetsmässiga och 
ekonomiska effekterna av dessa åtgärder. I samband med första uppföljningstillfållet 
per den 28 februari ska åtgärdsplanen upprättas. Nämndens upprättade åtgärdsplan 
är den som gäller för året men kan, vid förändrad prognos, revideras under året. 

Ekonomiavdelningen kommer att skapa en enhetlig mall för åtgärdsplan med en 
tydlig struktur. Atgärdsplanen ska sträcka sig över både innevarande och kommande 
år för att få en långsiktighet i de åtgärder som vidtas, samt för att få en tydlig bild 
över den ekonomiska delårs- och helårseffekten. På så vis kan kommunstyrelsen ta 
en mer aktiv roll i uppföljningen och åtgärdsplaneringen av nämndernas 
ekonomiska resultat i ett tidigt skede. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 5, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen antar ekonomiavdelningens svar på revisionens 
iakttagelser avseende granskning av budgetprocessen i Hässleholms 
kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därtill kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följandebeslut: 

1. Lägga revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar till handlingarna. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Kommunstyrelsen 

Josteci~ ~ Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Kommunrevisorerna 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

§ 13 

Kultur- och fritidsnämndens framtida 
ungdomsverksamhet och lokalisering 
Dnr: KLF 2021/704 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänna kultur- och fritidsnämndens begäran om en budgetförstärkning 
för framtida ungdomsverksamhet och lokalisering. 

2. Då 1 000 000 kronor finns budgeterade till fritidsgårdsverksamhet i kultur
och fritidsnämndens budgetram för 2022 och framåt tillskjuts ytterligare 
3 3 79 200 kronor för detta ändamål. 

3. Finansieringen sker genom att 3 379 200 kronor arbetas in i Strategisk plan 
2023-2025 med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025, med 1 179 200 
kronor år 2023 och 2 200 000 kronor år 2024. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson 
Enochsson (L) reserverar sig mot beslutet enligt bilagd reservation. 

Yrkande 

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

Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och yrkar att 
ärendet istället återremitteras, för att kultur- och fritidsnämnden ska ges möjlighet 
att utreda en samverkansform tillsammans med Stiftelsen Fryshuset. Detta med 
fokus på att "lyfta vår ungdomsverksamhet", för att få på plats den bästa och mest 
kostnadseffektiva ungdoms/ fritidsverksamheten i hela Hässleholms kommun. 

Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD) och Björn Widmark (FV) yrkar bifall 
till Agneta Olsson Enochssons återremissyrkande. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Omröstning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

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

Votering begärs. 

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

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE 
JA NEJ 

AV-
ERSÄTTARE STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Paul Thurn (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Henrik Backlund (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars J ohnsson (M) X 

5 8 0 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Agneta Olsson Enochssons yrkande 
och finner arbetsutskottets förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med att Strategisk plan 2021-2023 med budget 2021 och flerårsplan 
2022-2023 antogs beslutades att kultur- och fritidsnämnden skulle återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag om eventuell budgetförstärkning avseende lokaler till 
det framtida ungdomsarbetet. Med anledning av detta fattade kultur- och 
fritidsnämnden beslut om ett förslag den 16 september, § 29, som nu har lämnats 
till kommunstyrelsen. Enligt förslaget ses behov av fritidsgårdsverksamhet i samtliga 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

större tätorter i kommunen: Hässleholm, Sösdala, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö, 
Vinslöv och Tyringe samt att denna verksamhet kompletteras med viss mobil 
verksamhet. Att säkerställa professionell verksamhet i dessa orter innebär enligt 
förslaget att kultur-och fritidsnämnden behöver en utökad budget om 4 379 200 kr. 
Beräkningen är gjord exklusive lokalkostnader. Enligt kultur- och fritidsnämnden är 
det viktigt att framtida lokaler placeras i kommunens befintliga lokaler för att 
undvika ytterligare tillkommande kostnader. 

Ekonomiavdelningen föreslår att förslaget om att utöka kultur- och fritidsnämndens 
budget om 4 3 79 200 kr för framtida ungdomsverksamhet och lokalisering avslås 
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om Strategisk plan 2022-2024 med 
budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. I denna tilldelas kultur- och fritidsnämnden 
utökad budget 2022 med 1 000 000 kr till fritidsgårdsverksamheten. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 6, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Godkänna kultur- och fritidsnämndens begäran om en budgetförstärkning 
för framtida ungdomsverksamhet och lokalisering. 

2. Då 1 000 000 kronor finns budgeterade till fritidsgårdsverksamhet i kultur
och fritidsnämndens budgetram för 2022 och framåt tillskjuts ytterligare 
3 379 200 kronor för detta ändamål. 

3. Finansieringen sker genom att 3 379 200 kronor arbetas in i Strategisk plan 
2023-2025 med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025, med 1 179 200 
kronor år 2023 och 2 200 000 kronor år 2024. 

Lars Johnsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar följande: 

1. Godkänna kultur- och fritidsnämndens begäran om en budgetförstärkning 
för framtida ungdomsverksamhet och lokalisering. 

2. Då 1 000 000 kronor finns budgeterade till fritidsgårdsverksamhet i kultur
och fritidsnämndens budgetram för 2022 och framåt tillskjuts ytterligare 3 
3 79 200 kronor för detta ändamål. 

3. Finansieringen sker genom att 3 379 200 kronor arbetas in i Strategisk plan 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

2023-2025 med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025, med 1 179 200 
kronor år 2023 och 2 200 000 kronor år 2024. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till Lena Wallentheims ändringsyrkande. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lenas Wallentheims yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

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

1 ja-röst och 2 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: 
Lars J ohnsson (M) 

Följande röstar nej: 
Lenas Wallentheim (S) 
Ulf Berggren (SD) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed beslutat enligt Lena Wallentheims 
yrkande. 

Bilaga: 
Reservation M, L, KD 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen, kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Reservation. 

Reservation ärende nr 15. Kultur och Fritidsnämndens framtida ungdomsverksamhet och lokalisering. 

Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-02 

Undertecknade reserverar sig mot beslutet att bifalla KFN begäran om en budgetförstärkning för 

framtida ungdomsverksamhet och lokalisering utan att först tittat på möjligheten att samverka med 

Fryshuset för att få den bästa och mest kostnadseffektiva ungdomsverksamheten. Därför begärde vi 

en återremiss för att utreda detta. 

När det gäller fritidsgårdar i Hässleholms kommun så har vi inga problem med att öppna upp detta i 

kransorterna. För oss, och även för ungdomarna, så är det viktigaste att få ut så mycket 

ungdomsverksamhet som möjligt för varje satsad skattekrona. 

I vår budget för 2022 så satsar vi 1 miljon till att öppna upp en ny fritidsgård. Vi satsar också pengar 

på att renovera Hantverksgården i Hästveda så man kan öppna upp den fritidsgården igen. Vi insåg 

att det inte fanns utrymme till mer i vår budget för 2022 och vi tror inte förvaltningen hinner med att 

starta mer än en fritidsgård per år. Men vi prioriterade i alla fall att starta en ny fritidsgård före andra 

alternativ såsom höjt aktivitetsbidrag etc. Det skall också hittas lämpliga lokaler och man måste 

undersöka hur stort underlag eller behov som finns i respektive ort. 

Men för att få ut så mycket ungdomsverksamhet som möjligt för varje satsad skattekrona så har vi 

lyft blicken och vi har tittat på olika alternativ på verksamhet och på olika samarbetspartner. 

Vi har haft en dialog med Fryshuset sedan ett halvår tillbaka, Sveriges största organisation för unga. 

Sedan 1984 har Fryshuset arbetat för unga. Alla unga. Även dom som ingen annan trott på. Fryshuset 

är en stiftelse. När vi pratar med Fryshuset så säger dom att dom kan erbjuda 1,5-2 gånger mer 

verksamhet för varje satsad skattekrona. Hur kan dom lyckas med detta? Jo, dom kan till skillnad från 

kommunen söka bidrag från olika stiftelser, organisationer, företag, etc. I vårt närområde så finns 

dom med verksamhet i Östra Göinge, Helsingborg och Malmö. I Helsingborg drivs verksamheten helt 

på bidrag från näringslivet, i Östra Göinge så driver dom verksamheten tillsammans med kommunen 

och likaså i Malmö. 

Vi har pratat med Östra Göinge kommun och dom är väldigt nöjda och har beslutat om ett förlängt 

samarbete. Jag tror att Hässleholms kommun i samverkan med Fryshuset skulle kunna få en 

fantastisk ungdomsverksamhet i hela kommunen. 

Med anledning av texten ovan så yrkade vi på en återremiss för att KFN skall få en möjlighet att titta 

på en samverkansform tillsammans med Fryshuset för att skapa den bästa och mest 

kostnadseffektiva ungdomsverksamheten man kan tänka sig. För alla ungdomar. 



Agneta Olsson Enochsson 

Ledamot (L) 

Karin Axelsson 

Ledamot (M) 

Robin Gustavsson 

Ledamot (KD) 

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 

Tjänstgörande ersättare 

Lars Johnsson 

KSO (M) 
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§14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Verksamhetsplan och internbudget 2022 för 
kommunledningsförvaltningen 
Dnr: KLF 2021/881 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och 
internbudget för 2022. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Den totala avsaknaden av miljöperspektivet i kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsplan är anmärkningsvärt. Enligt trender som anges i planen vill 
människor "bo på platser och arbeta för företag som bidrar till att förbättra klimat 
och miljö" och "klimatsmarta lösningar bidrar till konkurrensfördelar för företag 
och platser." Trots det finns ingenting i planen om hur förvaltningen ska jobba med 
miljöfrågorna. Enligt tjänsteskrivelsen "föreligger inga miljökonsekvenser". Det 
borde stå att det föreligger negativa miljökonsekvenser då miljöhänsyn lyser för sin 
frånvaro. 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan och internbudget 
för 2022. Verksamhetsplanen beskriver hur kommunledningsförvaltningen utifrån 
kommunfullmäktiges övergripande mål planerar och genomför verksamheten så att 
målen ska kunna uppnås. I avsnittet om internbudget framgår hur resurserna 
fördelas. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 
2022-02-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 7, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsplan och internbudget för 2022. 

Lena Wallentheim (S) och Ulf Berggren (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
Kommundirektören 
Samtliga avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Hässleholms kommuns svar på remiss avseende 
Trafikverkets förslag till Nationell 
transportinfrastrukturplan för perioden 2022-2033 
Dnr: KLF 2021/869 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Hässleholms kommuns yttrande gällande 
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 med 
den ändringen att andra stycket på sidan 4 i yttrandet stryks. 

Reservationer 

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

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"SD och restalliansen anser att Hässleholms kommun ska avstå från att kräva att 
staten tar det fulla ansvaret för finansieringen av nya stambanor. 
Järnvägsinfrastrukturen är undermålig och järnvägskapaciteten har nått många 
gränser. Det påverkar hässleholmarnas vardag negativt. Tycker inte dessa partier att 
fler tåg behövs och att tåget ska komma i tid? Ska inte staten ansvara för 
kostnaderna fullt ut? Mycket anmärkningsvärt agerande av styret och SD att inte 
kräva detta från staten!" 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till det ursprungliga 
yttrandet, inklusive andra stycket på sidan 4. 

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

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

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

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE 
JA NEJ 

AV-
ERSÄTTARE STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Paul Thurn (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Henrik Backlund (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars J ohnsson (M) X 

8 5 0 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Trafikverket har nu överlämnat förslaget till 
berörda remissinstanser. 

Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, 
regeringens proposition Framtidens infrastruktur - hållbara investeringar i hela 
Sverige (prop. 2020/21:151) och riksdagens beslut med anledning av densamma 
(bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) samt regeringens direktiv. Planförslaget 
bygger också på Trafikverkets kunskap om samhällsutvecklingen och behov i 
transportsystemet. 

Trafikverket har utarbetat planförslaget utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt, 
och fyrstegsprincipen har tillämpats för att säkerställa en god resurshushållning och 

Kommunstyrelsen 

Josteri~ ~ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

för att åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den av Trafikverket 
föreslagna fördelningen på åtgärder inom ramen för tilldelade medel dels för 
utveckling, dels för vidmakthållande av vägar respektive järnvägar, är utformad så 
att den i så stor utsträckning som möjligt ska bidra till att uppnå syftet såväl 
avseende de transportpolitiska målen som de mål och ambitioner som regeringen i 
övrigt tagit upp, däribland tillgänglighet, klimatmålen, vidgade 
arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och 
Sveriges konkurrenskraft. 

Remissversionen av Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 finns tillgänglig på Trafikverkets hemsida. 

Trafikverket emotser Hässleholms kommuns och övriga remissinstansers svar på 
remissen senast den 28 februari. Svaren ska skickas till Regeringskansliet per e-post 
till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se med angivet diarienummer, 
12021/02884, och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 8, kommunstyrelsen att 
godkänna Hässleholms kommuns yttrande gällande Trafikverkets förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 med den ändringen att andra 
stycket på sidan 4 i yttrandet stryks. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ulf Berggren (SD) yrkar att andra stycket på sidan 4 i yttrandet ska strykas. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Ulf Berggrens yrkande och finner 
Ulf Berggrens yrkande bifallet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 
Regeringskansliet 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för 
brandskydd i kommunens samtliga särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1349 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem 
AB om vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 redovisa hur de 
har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och 
som framgår nedan. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 100, följande. 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga Prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av den framgår i huvudsak följande. Utredningen 
av brandskyddet på kommunens äldreboende påbörjades 2017 och har därefter 
utretts i perioder under några års tid. Utredningen jämför brandskyddet i befintliga 
äldreboenden med hur det ser ut i en nybyggnation och pekar på nödvändiga 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 100, följande. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av den framgår i huvudsak följande. Utredningen 
av brandskyddet på kommunens äldreboende påbörjades 201 7 och har därefter 
utretts i perioder under några års tid. Utredningen jämför brandskyddet i befintliga 
äldreboenden med hur det ser ut i en nybyggnation och pekar på nödvändiga 
åtgärder för att kommunens boenden ska uppnå ett fullgott brandskydd. 

Utredningen visar grovt uppskattade summor och kostnader för installation av 
boendesprinkler, dörrstängare och evakuerings fläktar. Summorna är daterade maj 
2019 och därefter uppräknad i mars 2021. Den totala, estimerade kostnaden uppgår 
till 41,2 miljoner, en summa som räddningstjänsten beräknat och tagit fram utifrån 
schablonvärde. Utredningen gällande boendesprinklers, dörrstängare och 
evakueringsfläktar är genomförd av Räddningstjänsten som har konstaterat ett 
nuläge där brandskyddet ej anses fullgott. I den utredningen finns inga byggnads
tekniska kostnader upptagna eller huruvida det är teknisk möjligt att installera 
vattentankar och pumpar inom befintliga lokaler eller om det måste byggas 
utvändigt. Detta är ett utredningsarbete som måste göras av hyresvärden och 
fastighetsägaren Hässlehem AB, då förutsättningarna för respektive objekt skiftar. 
Eftersom Lyckåsa ska göra en omfattande ombyggnation kommer kravet på 
brandskyddet att ingå i det projektet och därför är inte Lyckåsa med i denna 
redovisning, separat utredning pågår. 

I utredningen finns vidare en prioriteringsordning för de olika särskilda boendena. I 
bilaga finns redovisning av beräknad hyreshöjning per månad för de olika särskilda 
boendena. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Den redovisning som lämnats i ärendet av Hässlehem AB föreslås läggas till 
handlingarna. 

Ovannämnda åtgärder avseende brandskydd har ännu inte kommit till stånd. Kom
munstyrelsen konstaterar att tekniska nämnden och omsorgsnämnden inte har gjort 
det som kommunfullmäktige beslutade om den 26 april 2021. De ska därför ges i 
uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans med 
Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av 
kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-12, § 10, att hänskjuta ärendet 
till kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Hässlehem AB 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 17 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av 
säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksam heten 
Dnr: KLF 2020/1348 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem 
AB om vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 redovisa hur de 
har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och 
som framgår nedan. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 99, följande. 

1) Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
under 2021 installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten med början på Hemgården i Tyringe, Bokebergsgården och 
Högalidshemmet i Hässleholm samt därefter på Lyckåsa i Bjärnum, 
Skansenhemmet i Vittsjö, samt Solgården i Hästveda. 

2) Eventuell resultatpåverkan för kommunen beroende på installation av säkra 
lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten ska redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av den framgår att några säkra lösningar för 
laddning av elfordon inte kommit till stånd, eftersom omsorgsförvaltningen ännu 
inte lyckats redogöra för hur deras behov ser ut sett vad gäller antal laddstolpar och 
typ av laddare. Inom förvaltningen pågår en utredning kring behovet och 
Hässlehem AB har en löpande dialog med den kring detta. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Den redovisning som lämnats i ärendet av Hässlehem AB föreslås läggas till 
handlingarna. 

Några säkra lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten och 
har ännu inte kommit till stånd. Kommunstyrelsen konstaterar att tekniska 
nämnden och omsorgsnämnden inte har gjort det som kommunfullmäktige 
beslutade om den 26 april 2021. De ska därför ges i uppdrag att på 
kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans med Hässlehem AB 
redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av 
kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-12, § 11, att hänskjuta ärendet 
till kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Hässlehem AB 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 18 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av 
kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga 
särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1350 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem 
AB om vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 redovisa hur de 
har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och 
som framgår nedan. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 101 , följande. 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
snarast påbörja installation av kylsystem/ kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av Hässlehem AB så att det finns minst ett 
svalt utrymme för de boende att vistas i. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
komma överens om i vilken prioritetsordning som installation av 
kylsystem/ kylaggregat ska ske i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp för 
kommunen på grund av installation av kylsystem/ kylaggregat för kommunens 
särskilda boenden ska redovisas från Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 
2022-01-31 . 

4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att kontakta Kunskapsporten och Stenvalvet för 
att snarast påbörja installation av kylsystem/ kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av dem så att det finns åtminstone ett svalt 
utrymme för de boende att vistas i. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av redovisningen framgår bland annat följande. 

De boende som vistas på Hässleholms kommuns särskilda boende är att betrakta 
som riskpersoner. De är alla äldre och multisjuka och har omfattande behov, både 
medicinskt och omvårdnadsmässigt. 

Genom att möjliggöra en sval inomhusmiljö minimeras riskerna för hälsoproblem 
och värmeslag på ett effektivt sätt samt gör arbetsmiljön för våra medarbetare 
betydligt hälsosammare. Det är av största vikt att det finns mer än ett svalt utrymme 
på varje särskilt boende utifrån: 

J ämlikhetsprincipen 

Alla boende kommer inte att kunna ta del av endast ett svalt utrymme på grund av 
• Man önskar kvarstanna i sin lägenhet. 
• Man vill inte umgås med övriga boende. 
• Vissa av de boende har en demenssjukdom som gör att de kan agera utåtagerande 
vid olika tillfälle och i okända miljöer. 
• Vid livets slut erhåller man palliativ vård i sängen i sin lägenhet och sängar går inte 
att förflytta ut från lägenheterna. 

Pandemi och eventuella smittor 

• Om man begränsar kylan till endast ett rum finns det en stor risk för spridning av 
smitta då det blir svårt att hålla avstånd på en begränsad yta. Om man endast har en 
begränsad yta att tillgå får besök till denna ske i omgångar och endast korta stunder 
dagtid, för att de som så önskar ska kunna besöka utrymmet och hålla avstånd. 
• Nattetid kommer det svala utrymmet att vara tomt och inte gagna någon av de 
boende. 
• Med ett begränsat utrymme till ett rum med acceptabelt inomhusklimat ger det 
endast möjlighet till få timmar per dygn för de boende att ta del av detta. Största 
delen av sitt dygn kommer man fortfarande behöva vistas i för höga temperaturer 
vilket inte uppfyller de behov som riskpersonerna har. 
Det mest effektiva är att hindra värmen att komma in, via solavskärmning eller 
solskyddsglas. Detta kommer ske genom att Hässlehem sätter upp solfilm på 
fönsterrutor som dämpar solinstrålningen. Resultatet blir ca 85% mindre 
värmeinstrålning, vilket innebär ca 2-3 grader lägre temperatur (beroende på 
väderstreck mm). I dialog med Hässleholms kommun kan sedan vissa eller alla 
ventialtionsaggregat förses med kylbatteri som kyler tilluften ca 5° under 
utetemperatur, dock bör minsta tilluftstemperatur vara 20-21 ° för att det inte skall 
uppfattas som kallt eller drag av de boende. Detta kommer ge ca 3-4 graders 

Kommunstyrelsen 
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sänkning beroende på rummets läge och vissa andra faktorer. 

Då luftflöden i boenderum är ca 15-20 1/s blir inte kyleffekten så stor, ca 80-100W 
men då luften avfuktas vid kylbatteri kommer den att upplevas som betydligt svalare 
I allrum/matsal med mera kan man komplettera med separata fläktluftkylare för att 
få "mer kyla" i samlingsrum. - Första åtgärd efter beställning är montera solfilm på 
alla fönster (ej norrsida) på äldreboende samt installera temperatum1ätare på så 
många rum som möjligt. På Ehrenborgs äldreboende fim1s tilluft endast i allmänna 
delar (ingen kyla i boende rum) vilket innebär att man inte kan lösa kylbatteri i 
boenderummen utan kan bara avse de allmänna delarna. 

Hässlehem AB har till ovannämnda redovisning även bifogat beräkning av påverkan 
av hyresbelopp vid dels installation av solfilm och dels installation av kylbatteri. 

Bedömning 

Den redovisning som lämnats i ärendet av Hässlehem AB föreslås läggas till 
handlingarna. 

Ovannämnda åtgärder avseende installation av kylsystem/kylaggregat har ännu inte 
kommit till stånd. Kommunstyrelsen konstaterar att tekniska nämnden och 
omsorgsnämnden inte har gjort det som kommunfullmäktige beslutade om den 26 
april 2021. De ska därför ges i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 
2 mars 2022 tillsammans med Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att 
fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01 -12, § 12, att hänskjuta ärendet 
till kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Hässlehem AB 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ändring av taxa för uttag av parkeringsavgifter 
Dnr: KLF 2021/164 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för uttag av parkeringsavgifter. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet idag. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i huvudförslaget. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att ta ett samlat grepp om 
alla parkeringstaxor. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

10 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE 
JA NEJ 

AV-
ERSÄTTARE STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD) X 

Kommunstyrelsen 

Josteriog r/J ~ Utdraget bestyrkes 
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Ulf Berggren (SD) 

Paul Thurn (SD) 

Björn Widmark (FV) 

Lena Wallentheim (S) 

Joachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Henrik Backlund (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars J ohnsson (M) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

X 

X 

10 3 0 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avgöra ärendet idag. 

Ordförande ställer därefter huvudförslaget under proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade den 28 oktober 2021, § 97, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslag om att 

1. Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009.197 /316, Taxa för 
uttag av parkeringsavgifter punkt parkering i Kv. Verkstaden från "dygns 
eller veckoparkering" till enbart "dygnsparkering", dvs beslutet som 
fullmäktige fattade den 12 juni 2009, § 81, att avgiften för 
pendlarparkeringen i kv. Verkstaden är SO kr/vecka, ska upphävas. 

2. Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009 .197 / 316 taxa för uttag 
av parkeringsavgifter punkt parkering i Kv. Verkstaden höjs från dagens 
avgift 10 kr/ dygn till 20 kr/ dygn. 

3. Taxa för uttag av parkeringsavgifter ändras i enlighet med förslagen ovan. 

4. Uppdatera kartan över parkering i Kv. Verkstadens utbredning i kommunal 
författningssamling med dnr 2009.197 /316. 

Av tekniska nämndens beslut i ärendet framgår följande beskrivning. 

Förslaget från tekniska nämnden är att kommunfullmäktige beslutar anta ändring 
med att höja dygnsparkering i Kv Verkstaden från dagens avgift 10 kr/ dygn till 20 
kr/ dygn samt att upphäva veckoparkeringsavgift. Anledningen till att höja taxan är 
att täcka kostnader för bland annat drift och underhåll, att få en omsättning av bilar 

Kommunstyrelsen 
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samt ordning i staden. Möjlighet till långtidsparkering finns i närheten på anordnad 
pendlarparkering på Götagatan mellan Kv Triangeln och järnvägen. 

Kommunledningsförvaltningen ser ingen anledning att ifrågasätta tekniska 
nämndens beslut. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ökning av parkeringstaxa medför intäkter så att kostnaderna för bland annat drift 
och underhåll kan täckas. Under förutsättning att parkeringsplatserna kommer att 
nyttjas i samma omfattning som idag, kommer en höjning av taxan från 10 kr/ dygn 
till 20 kr/ dygn innebära en intäktsökning på helårs basis med cirka 280 000 kronor. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 13, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för uttag av parkeringsavgifter. 

Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot att ärendet inte återremitterades. 

Ulf Berggren (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Ulf Berggren (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att invänta utredningen 
avseende P-skiva från strategisk plan 2022-2024 med budget 2022 och flerårsplan 
2023-2024. 

Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att ärendet ska avgöras idag. 

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

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 20 

Taxa för upplåtelse av kommunal allmän plats för 
telemaster och dylikt 
Dnr: KLF 2021/765 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att införa taxa för 
upplåtelse av kommunal allmän plats för telemaster och dylikt enligt förslag i 
ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 96, att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna till 
beslutet bifogat förslag på taxor för upplåtelse av kommunal allmän plats för 
uppförande av telemaster och dylikt. 

Som grund för beslutet anfördes att då Hässleholms kommun får in förfrågningar 
om placering av telemaster och liknande på mark för allmänt ändamål, har behovet 
av införande av taxor för upplåtelse av kommunal allmän plats för detta uppkommit 
samt att ett förslag på taxor för uppförande av telemaster och dylikt därför har 
därför tagits fram. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01 -12, § 14, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att införa taxa för upplåtelse av kommunal 
allmän plats för telemaster och dylikt enligt förslag i ärendet. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

6 ~ 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 21 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset 
och Vänhem) 
Dnr: KLF 2021/96 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl. (Paradiset och Vänhem) 
antas. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

12 ja-röster och 1 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE 
JA NEJ 

AV-
ERSÄTTARE STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Paul Thurn (SD) X 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Björn Widmark (FV) 

Lena Wallentheim (S) 

Joachim Fors (S) 

Irene Nilsson (S) 

Henrik Backlund (S) 

Lena Svensson (C) 

Lars J ohnsson (M) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

X 

12 1 0 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 27 oktober 2021, § 123, följande 
beslut. 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) daterat 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Under rubriken "Beskrivning av ärendet" anförde nämnden följande. 

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan för 
del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) för att möjliggöra förtätning med 
bostäder, kontor och handel. Här finns goda förutsättningar för förtätning med 
hänsyn till befintlig infrastruktur, närhet till service och handel. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat att uppdra åt miljö
och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till 
detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset). Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 (§ 160) att förslaget fick 
skickas på samråd och den 27 januari 2021 (§ 6) att förslaget fick ställas ut för 
granskning. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget 
inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § 
miljöbalken. Detaljplanen har handlagts genom utökat förfarande. Planförslaget har 
varit på samråd mellan den 30 januari och den 17 mars 2017 och därefter har 
granskning genomförts mellan den 8 februari och den 1 mars 2021. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse respektive 
granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats efter samrådet och granskningen 
men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 15, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl. (Paradiset och Vänhem) 
antas. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 22 

Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för 
Trygghetscentral Skåne Nordost 
Dnr: KLF 2021/903 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till avsiktsförklaring 
avseende bildande av aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna 
avsikts förklaringen. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

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

LEDAMOT /TJÄNSTGÖRANDE 
JA NEJ 

AV-
ERSÄTTARE STÅR 

Karin Axelsson (M) X 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 1'N 
'-../ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ,,,:,,,,,,, 

Hässleholms 
kommun 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Kommunstyrelsen 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Paul Thurn (SD) X 

Björn Widmark (FV) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Henrik Backlund (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars J ohnsson (M) X 

9 1 3 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Ett förslag till avsiktsförklaring mellan kommunerna i samarbetsorganet Skåne 
Nordost, alltså Bromölla, Hässleholms, Hörby, Kristianstads, Osby och Östra 
Göinge kommuner har utformats. A vsiktsförklaringen är grunden för fortsatt 
förberedelse med diskussioner och förhandlingar mellan parterna för att bilda ett 
gemensamt aktiebolag. Bakgrunden är följande. 

Kristianstads kommun driver inom ramarna för den kommunala verksamheten idag 
en larmcentral. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några 
närliggande kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster. Parterna har sedan en tid 
tillbaka fört diskussioner kring att inrätta en gemensam Trygghetscentral. Utredning 
har skett och parterna har konstaterat och bedömt att ett gemensamt ägt aktiebolag 
bedöms vara den bästa samverkansformen. 

Av förslaget till avsikts förklaring framgår vidare bland annat följande. Det av 
kommunerna gemensamt ägda bolaget ska påbörja sin verksamhet den 1 juli 2022. 
Dessförinnan ska under våren 2022 erforderliga utredningar genomföras. Dessa ska 
såvitt nu kan bedömas avse framtida organisation, bolagskonstruktion, aktieägar
avtal, bolagsordning, ägardirektiv, etc samt ekonomi. Utifrån genomförda 
utredningar ska därefter beslutsunderlag tas fram för beslut i respektive kommun. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 16, kommunstyrelsen 
följande beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till avsiktsförklaring 
avseende bildande av aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna 
avsikts förklaringen. 

Ulf Berggren (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 23 

Motion om askfat och ökad röjning/renhållning i 
centrala Hässleholm och övriga tätorter 
Dnr: KLF 2020/1070 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska bifallas. 

Beskrivning av ärendet 

Monica Ero (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
följande. 

1) Att tekniska nämnden får i uppdrag att öka städningen/ ogräsröjningen i 
Hässleholm och alla andra tätorter. 
2) Att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan var strategiska "fimpa 
platser" bör finnas. 
3) Att tekniska nämnden får i uppdrag att sätta upp askfat på de strategiska "fimpa 
platserna". 

Som grund för sina yrkande anför motionären följande. Sedan det infördes 
rökförbud på allmänna platser har nedskräpningen ökat. Idag är det väldigt 
nedskräpat runt centrala delarna av Hässleholm och även i övriga tätorter i 
kommunen. Vi har ett ansvar för att se till att alla respekterar och hjälper till att hålla 
rent. Idag finns det många lösningar när det gäller askfat på de platser det är tillåtet 
att röka. Personligen gillar hon de askfat som monterats på belysningsstolpar i 
Kristianstad eller de "fimpa platser" som finns i Malmö, men faster ingen större vikt 
vid vilken sorts askfat det blir, bara det finns möjlighet att samla ihop fimparna. I 
övrigt när det gäller ordning och reda så finns det ett stort behov av att städa och 
röja i vår kommun. Man behöver inte mer än gå ut från stadshuset så ser man 
björkar som börjar slå rot bland kullerstenen. Det har varit insändare från 
medborgare i Sösdala som vittnar om hur ogräset får härja fritt på trottoarer. 
Sösdala är inte unikt i detta sammanhang utan alla tätorter samt centrala Hässleholm 
behöver en uppfräschning. Vi behöver se till att vår kommun ser trevlig ut och att 
det är ordning och reda. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som i beslut den 28 oktober,§ 100, 
föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Kommunstyrelsen 

Josteriog r6 iW Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Av i nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår följande. En motion 
angående askfat inne i Hässleholm, så kallade "fimpaplatser" har inkommit. 
Samtidigt finns en relativt ny lag om rökförbud på allmänna platser utomhus. 
Rökförbudet omfattar bland annat uteserveringar, entreer till rökfria lokaler såsom 
butiker och köpcentrum, lekplatser, idrottsanläggningar, perronger, busshållplatser 
och andra platser som allmänheten har tillträde till. Förvaltningen har utrett ärendet 
och har svårt att hitta en "fimpaplats" att hänvisa till i centrum som inte omfattas av 
rökförbudsplatserna och som rökare skulle söka sig till för att röka. Idag använder 
många rökare papperskorgarna till fimparna men många slänger tyvärr fimparna på 
marken. Då tekniska förvaltningens driftavdelning fick ett tillskott i årets budget 
2021 har man startat upp projektet "En renare kommun" i våras. Förvaltningen har 
i och med det projektet ökat på städningen i centrum men också i hela kommunen. 
Projektet har varit i gång sedan 1 maj 2021 och man plockar genomsnitt 2,5 m3 
skräp i veckan som annars hade legat kvar på marken. 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen har tydligen ökat städningen i kommunen genom 
ovannämnda projekt. Icke desto mindre framgår det av beslutad budget för 2022 att 
nämnden erhållit en förstärkning på 1 miljon kr för år 2022 till redan befintlig 
budget på 1 miljon kr för ovannämnda projekt "En renare kommun", ett projekt 
för bättre skötsel av grönområden, gator och torg i sam-verkan med arbetsmark
nadsåtgärder. Det bör därför finnas möjlighet att ytterligare öka städningen 
/ ogräsröjningen såsom motionären önskar. 

Bestämmelser om rökförbud finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. I 6 kap 2 § finns en uppräkning av platser där rökning är förbjuden. De 
flesta av dessa platser är olika typer av lokaler. Vad gäller platser utomhus, vilket är 
det som åsyftas i motionen, kan konstateras att följande platser omfattas av 
förbudet. 

a) Inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, 
b) lekplatser som allmänheten har tillträde till, 
c) vid entreer till sådana lokaler och andra utrymmen som omfattas av förbudet, 
d) perronger och hållplatser utomhus samt taxizoner och 
e) i restauranger och andra serveringsställen. 

Detta innebär att det inte är förbjudet att röka på gator och torg och liknande 
platser där många rör sig och där rökning torde förekomma i icke ringa omfattning. 
Det borde därför inte vara svårt att hitta lämpliga "fimpaplatser" på exempelvis 
Första Avenyn eller Stortorget i Hässleholm. Att det finns ett behov finner stöd i 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

ovannämnda tjänsteskrivelse, enligt vilken många slänger fimpar på marken. Mot 
denna bakgrund finner kommunledningsförvaltningen att även motionens andra 
och tredje punkter bör vinna bifall. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 17, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Lena Wallentheim (S) instämmer i Ulf Berggrens bifallsyrkande. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot yrkandet om bifall till motionen i 
sin helhet och finner att motionen ska bifallas i sin helhet. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 24 

Motion om behovet av fler gräsplaner för fotboll i 
Hässleholms tätort 
Dnr: KLF 2021/302 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen på följande sätt: 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att utreda 
iordningsställande av tre nya gräsplaner för fotboll, inklusive lokalisering. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att när ovannämnda 
utredning avseende nya gräsplaner är gjord beräkna kostnaden för 
verkställandet och ge förslag på finansiering. 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Johan Hammarkvist (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han 
yrkar följande. 

Att kommunfullmäktige uppdrar åt berörd nämnd/ berörda nämnder att ta fram 
förslag på lokalisering och finansieringskostnad för nya gräsplaner för främst 
träning men även med möjlighet till matcher i Hässleholms tätort. 

Till grund för sitt yrkande har motionären anfört följande. Det finns ett behov av 
fler gräsplaner för fotboll i Hässleholms tätort. I och med utbyggnationen på 
Grönängsskolan har den för fotbollsträning tillgängliga gräsplanen där försvunnit. 
Under sommaren kommer Matyasvallen vid viadukten under järnvägen vid Norra 
Kringelvägen att tas ur bruk eftersom området kommer nyttjas för dagvattenhan
tering. På kort tid har därmed Hässleholms tätort tappat två gräsplaner som främst 
nyttjats för barn- och ungdomsträning. Mest kännbar blir förlusten av Matyasvallen 
spontanfotboll. Detta i sin tur medför problem för föreningarna att få tillräckligt 
med träningstider på de kvarvarande planerna i tätorten. Redan idag nyttjas 
gräsplanerna och konstgräsplanerna på Österås hårt varför det finns ett behov av 
nya planer för att ersätta de som försvunnit. Var i Hässleholm dessa nya gräsplaner 
förläggs är inte det avgörande utan det är att behovet av gräsplaner täcks som är det 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

centrala. Det finns givetvis mycket som talar för att den bästa lokaliseringen av nya 
gräsplaner är vid Österås där det finns en befintlig infrastruktur i form av bland 
annat omklädningsrum, personal och maskinpark men man bör inte låsa sig vid 
detta. 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, som vid sammanträde den 
30 september 2021, § 66, beslutat att godkänna förvaltningens svar på motionen 
och sända det till kommunledningsförvaltningen. 

Av ovannämnda förvaltningens svar framgår i huvudsak följande. Kultur- och 
fritidsförvaltningen kan konstatera att motionären har uppmärksammat ett 
bekymmer som förvaltningen brottats med under en tid. I förvaltningens beslutade 
lokalbehovsplan framförs samma behov men även ur ett längre perspektiv. Att nu 
Matyasvallen försvinner med kort varsel aktualiserar behovet ännu mer. De stora 
fotbollsföreningar i Hässleholm har pekat på att den bästa lokaliseringen av nya 
gräsplaner är Österås där det finns en befintlig infrastruktur i form av bland annat 
omklädningsrum, personal och förråd. Det är naturligt att samla fotbollen oavsett 
föreningstillhörighet på Österås för att få samordningsvinster mellan sig. Det 
förenklar också förvaltningens arbete med planer när de är centrerade runt Österås 
och inte utspridda som tidigare. Förvaltningen föreslår att tidigare fastställt 
utvecklingsområde för fotboll i masterplanen för Österås (Masterplan, 2011-08-29), 
tas i anspråk. Inom området kan tre nya gräsplaner placeras som skulle kunna 
ersätta dels de två obrukbara planerna på Grönäng och Matyasvallen samt C-planen 
som föreslås bli plats för nytt badhus. Konsekvensen av förslaget blir att 
brukshundsklubben tvingas flyttas till annan plats. Förvaltningen har varit i kontakt 
med klubben som kan tänka sig en sådan lösning om kommunen aktivt hjälper till 
med flytten. I samband med uppförandet av nytt badhus kommer en uppdaterad 
masterplan för området att presenteras. Den illustrerar kort- och långsiktiga förslag 
till lösningar för alla idrotter på Österås och hur dessa bör prioriteras. Den 
inbegriper badhus, ridanläggning, område för tennis, bågskytte, utelek, parkering, 
flöden etc. Förvaltningen föreslår att tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
kostnader och finansieringsförslag för ovan nämnda åtgärder i enlighet med 
masterplan. 

Bedömning 
Kommunledningsförvaltningen delar bedömningen att det behöver iordningställas 
fler fotbollsplaner. Dock kan det finnas anledning att överväga andra lokaliseringar. 
än Österås. Vidare bör befintliga verksamheter på Österås, till exempel brukshunds
klubben, få vara kvar där. Dessa omständigheter ska beaktas i den utredning som 
motionen ska föranleda. 
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Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 18, att föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen på följande sätt. 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att utreda 
iordningsställande av tre nya gräsplaner för fotboll, inklusive lokalisering. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att när ovannämnda 
utredning avseende nya gräsplaner är gjord beräkna kostnaden för 
verkställandet och ge förslag på finansiering. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
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Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen 
Dnr: KLF 2021/645 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att låta utreda eventuellt antal, 
plats/platser och finansiering av hundrastgård/hundrastgårdar i Hässleholms stad. 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för att låta utreda eventuellt 
antal, plats/platser, och finansiering av hundrastgård/ar i Hässleholms stad. 

Hanna Nilsson (SD), Joachim Fors (S), Lena Svensson (C), Karin Axelsson (M) och 
Agneta Olsson Enochsson (L) instämmer i återremissyrkandet. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Sven Lundh och Susanne Lottsfeldt, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

1) Att berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens hundrastgårdar och 
dess geografiska platser. 
2) Att på av berörd nämnds valda plats/platser uppföra ny /nya hundrastgårdar. 

Som grund för motionen anför de följande. Hunden är som bekant människans 
bästa vän och en viktig del i många kommuninnevånares liv och vardag. Hässleholm 
är en av landets hundtätaste kommuner och pandemin har dessutom ökat intresset 
än mer. Hunden är viktig för många människors hälsa och välmående då den gör att 
ägaren kommer ut i ur och skur och även socialiserar med andra hundägare. Att ha 
tillgång till en inhägnad yta att rasta sin hund på är en stor tillgång för en husse eller 
matte. Det är som bekant olagligt att framföra sin hund okopplad och alla har inte 
möjlighet att förflytta sig till inhägnade platser på avstånd. En anlagd hundrastgård 
bör vara inhägnad med stålnät samt mjukt formade hörn så att hunden inte skadar 
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sig. Vidare bör den innehålla någon stock och stor sten som väcker intresse för att 
söka och spåra. Bänkar är viktiga för vila och samtal hundägarna mellan. En 
hundrastgård blir fort en naturlig mötesplats för människor av alla åldrar och 
kulturer. På exempelvis Ljungdala finns ett stort antal boende från andra kulturer 
och en ny rastgård på denna plats kan hjälpa till att skapa möten och främja 
integration. 

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

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat 
följande. I dagsläget har man fyra hundrastgårdar i kommunen, nämligen i Vinslöv, 
Vittsjö, Hästveda och Tyringe och dessa sköts av ideella föreningar. Tekniska 
förvaltningen har som rutin att när det kommer in en önskan om en hundrastgård 
så ska det bildas en förening som sköter hundrastgården och sedan begärs pengar 
för byggnation om lämplig plats kan hittas. Man måste ta hänsyn kring 
störningsmoment som kan uppstå till kringboende när man väljer plats. Enstaka 
önskemål från privat person kommer in varje år men ingen förening har ännu 
bildats. 

Bedömning 
Av utredningen från tekniska nämnden framgår att det för närvarande finns fyra 
hundrastgårdar på kommunens mark och var de är belägna. Mot bakgrund av dessa 
uppgifter och då något behov av att ge ett uppdrag om inventering med mera därför 
inte kan anses föreligga bör motionen i denna del anses besvarad. 

Praxis hos tekniska förvaltningen synes vara att om hundrastgård anordnas ska den 
skötas av en för ändamålet bildad förening. Nya hundrastgårdar kan således komma 
att anordnas, men det förutsätter alltså engagemang från hundägarna. Därmed 
behöver kommunens resurser inte ianspråktas för skötseln. Någon anledning att 
frångå denna praxis har enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning inte 
framkommit. Motionen i denna del bör därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 19 kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionens första att-sats anses vara besvarad genom den inventering som 
framgår av tjänsteskrivelsen. 
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Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

Lars Johnsson (SD) yrkar att beslutet justeras på sådant sätt att första att-satsen ska 
anses vara besvarad genom den inventering som framgår av tjänsteskrivelsen. 

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot Ulf Berggrens yrkande och finner sitt eget 
yrkande bifallet. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
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Kommunal borgen för Hässleholms Fibernät AB 
Dnr: KLF 2021/392 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Hässleholms Fibernät AB:s, 55934 7-6269, låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 369 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2021, § 241, punkt 11 om att 
"Kommunal borgen beviljas för verksamhets bolaget på 369 miljoner kronor" 
upphävs. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Yrkande 

Då namnändringen för bolaget gått igenom yrkar ordförande att "Goldcup 20552 
AB:s, under namnändring till" stryks från beslutsförslaget. Han föreslår därtill att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges beslut den 29 november 
2021, § 241, punkt 11 om att "Kommunal borgen beviljas för verksamhetsbolaget 
på 369 miljoner kronor" upphävs. 

Omröstning 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut under proposition och finner det 
bifallet. Han ställer därefter ordförandes föreslagna ändringar och tillägg under 
proposition och finner även dem bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 i ärende om bolagisering av 
kommunens fiberverksamhet, § 241, bland annat att "Kommunal borgen beviljas 
för verksamhets bolaget på 369 miljoner kronor." 

Det har nu uppmärksammats att den sålunda beviljade borgen inte är utformad som 
en så kallad proprieborgen, utan endast som en så kallad enkel borgen. En sådan 
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borgen är mindre vanlig på finansmarknaden och godtas vanligtvis inte av långivare. 
En ny borgen behöver därför beviljas. 

Sänt till: 
Hässleholms Fibernät AB 
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