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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2023-03-08, kl. 08:30 - 15:27 
Ajournering kl. 11.50-13.00 
Hanna Nilsson (SD) ordförande 
Lina Bengtsson (M) 1 :e vice ordförande 
Lena Wallentheim (S) 2:e vice ordförande 
Ulf Berggren (SD) 
Sven Lundh (SD) 
Stefan Larsson (M) 
Urban Widmark (M) 
Christer Caesar (KD) 
Joachim Fors (S) 
Magnus Akeborn (V) 
Thomas Haraldsson (L) 

Paul Thurn, Johan Lindman. 

J erry Andersson, Hanna Sjöstrand, Anita Nilsson, Charlotta Eroldsson, Axel 
J ohnsson, Simon Berneblad, Ellicka Hermodsson, Anders Edwall, Arberesha 
Sabani. 
Kommundirektör Ulf Bengtsson, bitr. förvaltningschef Amra Salihovic, kansli- och 
kommunikationschef Hanna Gardell och kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Lina Bengtsson 
Lena Wallentheim 

Kommunledningsförvaltningen, 2023-03-15

§§ 43-49

Louise Davidsson 

Ordförande 

Justerare 
Lina Bengtsson(M) 
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Kommunstyrelsen 

2023-03-08 

2023-03-15 
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Kommunlednings förvaltningen 

--~ -~ ---········· · ················ 
Isabelle Lood 
2023-04-

Utdraget bestyrkes 

2 (10) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Respektive bolags ordförande och VD redovisar årsredovisningen § 43 
2022 på angivna tider med ca 30 minuters redovisning per bolag och 
övrig tid till frågeställning 

Instruktion till ombud vid årsstämma 2023 med Hässlehem AB § 44 

Instruktion till ombud vid årsstämma 2023 med Hässleholms § 45 
Industribyggnads AB 

Instruktion till ombud vid årsstämma 2023 med Hässleholm Miljö AB § 46 

Instruktion till ombud vid årsstämma 2023 med Hässleholms fibernät § 47 
holding AB 

Instruktion till ombud vid föreningsstämma 2023 i Föreningen § 48 
Energikontor Sydost 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

Jt1 te) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

Hässl halms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 43 

Respektive bolags ordförande och VD redovisar 
årsredovisningen 2022 på angivna tider med ca 30 
minuters redovisning per bolag och övrig tid till 
frågeställning 

Representanter för respektive kommunalt bolag redovisar 2022 års verksamhet 
inklusive årsredovisningen samt verksamhetsplanen för 2022 enligt nedan angiven 
ordning. 

Ajournering kL 8:35-9:05. 

Hässleholm Miljö AB representeras av VD Mats Didriksson och ordförande 
Christer Caesar (KD). 

Hässlehem AB representeras av VD Ola Richard och ordförande Carl-Erik Littke 
(L). 

Hässleholm industribyggnad AB/Hässleholms Norra Station/Hässleholm M6 AB 
representeras av VD Kent Johannesson och ordförande Lina Bengtsson (M). 

Ajournering kL 11:50-13:00. 

Hässleholms Fibernät Holding AB representeras av VD Tony Hadarson och 
ordförande Thomas Haraldsson (L). 

Trygghetscentralen AB representeras av VD Andreas Bengtsson. 

Lekmannarevisorerna representeras av Emil Nilsson och Christer Karlsson. 

Ajournering kl. 15:00-15:20. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 44 

Instruktion till ombud vid årsstämma 2023 med 
Hässlehem AB 
Dnr: KLF 2023/262 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner följande instruktion till ombudet. 

Instruktion 

Förslag till beslut om fastställande av resultat- och balansräkning godkänns. 

Förslag till beslut om disposition av till förfogande stående vinstmedel godkänns. 

Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör. 

Arvode till styrelsen och revisorer fastställs. 

Förslag till val av revisor och ersättare godkänns. 

Anmälan av fullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande samt 
lekmannarevisorer godkänns. 

Besluta om annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen. 

Beskrivning av ärendet 

Hässlehem AB håller årsstämma kl. 11.00 måndagen den 13 mars 2023 i 
Hässlehems lokaler på Österåsgatan 3, Hässleholm. 

Inför årsstämman föreslås ovanstående instruktion till ombudet Hanna Nilsson 
(SD) med ersättare Lena Wallentheim (S). 

Sänt till: 
Ombud och ersättare 

Kommunstyrelsen 

Justering ~m Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

Instruktion till ombud vid årsstämma 2023 med 
Hässleholms Industribyggnads AB 
Dnr: KLF 2023/251 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner följande instruktion till ombudet. 

Instruktion 

Förslag till beslut om fastställande av resultat- och balansräkning godkänns. 

Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust godkänns. 

Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör för tiden 2022-
01-01 - 2022-12-31 i enlighet med auktoriserad revisors och lekmannarevisors 
revisionsberättelser. 

Arvode till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer fastställs. 

Val av revisor godkänns. 

Anmälan av fullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande samt 
lekmannarevisorer godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms Industribyggnads AB håller årsstämma onsdagen den 15 mars 2022 
kl. 17.00 på The Treehouse, Hovdala. 

Inför årsstämman föreslås ovanstående instruktion till ombudet Christer Caesar 
(KD) och dess ersättare Magnus Akeborn (V). 

Sänt till: 
Ombud och ersättare 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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H .. ssl halms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

Instruktion till ombud vid årsstämma 2023 med 
Hässleholm Miljö AB 
Dnr: KLF 2023/241 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner följande instruktion till ombudet. 

Instruktion 

Förslag till beslut om fastställande av resultat- och balansräkning godkänns. 

Förslag till dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen 
godkänns. 

Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör för tiden 2022-
01-01 - 2022-12-31 i enlighet med auktoriserad revisors och lekmannarevisors 
revisionsberättelser. 

Arvode till styrelsen, revisor, revisorsersättare och lekmannarevisorer fastställs. 

Val av revisor och revisorsersättare godkänns. 

Besluta om annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholm Miljö AB håller årsstämma torsdagen den 16 mars 2023 kl. 16.30 i 
Hässleholms Stadshus sal 1. 

Inför årsstämman föreslås ovanstående instruktion till ombudet Urban Widmark 
(M) och ersättare Joachim Fors (S). 

Sänt till: 
Ombud och ersättare 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 47 

Instruktion till ombud vid årsstämma 2023 med 
Hässleholms fibernät holding AB 
Dnr: KLF 2023/247 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner följande instruktion till ombudet. 

Instruktion 

Förslag till beslut om fastställande av resultat- och balansräkning godkänns. 

Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust godkänns. 

Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör för tiden 2022-
01-01 - 2022-12-31 i enlighet med auktoriserad revisors och lekmannarevisors 
revisions berättelser. 

Arvode till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer fastställs. 

Val av revisor och revisorsersättare godkänns. 

Besluta om annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms fibernät holding AB håller årsstämma den 16 mars 2023 kl. 18.00 i 
Sammanträdesrum 1 i Stadshuset. 

Inför årsstämman föreslås ovanstående instruktion till ombudet Stefan Larsson (M) 
med ersättare Anders Edwall (C). 

Sänt till: 
Ombud och ersättare 

Kommunstyrelsen 

Justering 

~It) 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 48 

Instruktion till ombud vid föreningsstämma 2023 i 
Föreningen Energikontor Sydost 
Dnr: KLF 2023/260 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner följande instruktion till ombudet. 

Instruktion 

Förslag till beslut om fastställande av resultat- och balansräkning godkänns. 

Förslag till beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust godkänns. 

Ansvarsfrihet beviljas föreningens styrelse. 

Förslag till nedanstående val godkänns. 

1. Ordförande och vice ordförande i föreningen Energikontor Sydost, samt 
ordförande och vice ordförande i bolaget Energikontor Sydost AB. 

2. Övriga styrelseledamöter och suppleanter. 
3. Revisor och revisorssuppleant. 
4. Ombud till bolagsstämma i av föreningen helägt bolag, samt fastställa 

röstningsuppdrag. 
5. Valberedning. 

Arvode samt ersättningar för ledamöter i föreningen, valberedningen och revisorer 
fastställs . 

Avgifter till föreningen fastställs. 

Förslag till beslut i nedanstående ärende som styrelsen hänskjutit till stämman 
godkänns: 

1. Anta Föreningen Energikontor Syd som nytt namn. 
2. Justera nuvarande stadgar och ägardirektiv i enlighet med namnbytet. 
3. Föreningen antar samma grafiska profil och logga som bolaget. 
4. Ge den nya styrelsen i uppdrag att gå igenom samtliga styrdokument under 

det kommande verksamhetsåret. 
5. Bevilja Energikontor Syd AB ett ägartillskott om 130 000 kr som ersättning 

för arbete och insatser som ska utveckla föreningen och dess medlemmar. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

}Jfq 
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H'"ssl holm.s 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

Föreningen Energikontor Sydost håller föreningsstämma fredagen den 17 mars 
2023 kl. 13.15 i Stadshallen, Stortorget 9, Lund. Det går även att delta digitalt via 
Teams. 

Inför årsstämman föreslås ovanstående instruktion till ombudet Ulf Berggren (SD) 
med ersättare Magnus Akeborn (V). 

Sänt till: 
Ombud och ersättare 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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