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Douglas Roth, Patrik Jönsson, Lars J ohnsson, Lena Wallentheim, Johan 
Hammarqvist, Kenny Hansson, Ulf Berggren, Björn Widmark, Robin Gustavsson, 
Joachim Fors, Mikael Koenen, Sven Lundh, Lena Nilsson, Stefan Larsson, 
Magnus Akeborn,Jerry Andersson, Dolores Öhman (§§ 1-13), Christer Welinder, 
Lena Svensson, Karin Axelsson, Johan Peltonen, Irene Nilsson, Daniel Talmid, 
Christer Caesar,Johan Lindman, Camilla Lindoff, Anders Edwall, E rik Berg,John 
Bruun, Johanna Hörgerud, Benny Peters son, Susanne Lottsfeldt, Monica E ro, Lars 
Klees, Ernst Herslow, Gunnel Gustavsson, Andreas Dahlberg, Asa Kull, Torsten 
Nilsson, Jonny Dolkow, Arberesha Sabani, Lina Bengtsson, Ola Lindahl, Gunnel 
Bruhn, Agneta Olsson E nochsson, Arne J Persson, Margreth Segerstein, Allan 
Ljungqvist, Maria Tennevi, Ingrid Nyman, Karina Olsson. 

Henrik Backlund, Annelie Cederberg, Sven-Inge Persson, Ken Breisch, Felicia 
Delsmark, Paul Thurn, Lars Vidigsson, Malin Fransson, Hans-Göran Hansson (§ 
14), Andreas Novotny, Pierre Bäckman. 

Helena Malje, Meta Jarl, Anders Wallentheim, Ann-Kristine Johnsson, Lars 
Olsson, Gustaf Karlström, Stefan Svensson, E rika Heil-Utbult, Marie Hult, Ingvar 
Bergman, Agnetha Karlsson, Joakim Karlsson, Karin Nilsson, E rik Aberg Linner, 
Axel Heinonen, Sverre Albinsson. 
Kanslichef Magnus Gjerstad, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Irene N ilsson och Karina Olsson 
Johan Hammarqvist och Kenny Hansson 

Klockan 15:00 måndagen den 3 februari 2020, stadshuset 

§§ 1 - 13 (§ 14 omedelbart justerad) 

Sekreterare ~~ 

Ordförande 

Justerare k~~~<\ ~ \~ O'r\ 
Irene Nilsson (S) Karina O lsson (SD) 
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2020-01 -27 

2020-02-04 

2020-02-26 

Kommunlednings förvaltningen 

~0~ ... ............. ":'"'.~.0. ... .... .... .. ... ........ ............ . . 
Louise D avidsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om halveringen av § 1 
bidragen till Mötesplats Ljungdala och Markan 

Avsägelse av uppdrag som huvudman Sparbanksstiftelsen Vinslöv § 2 

Avsägelse av uppdrag som huvudman i Snapphanebygdens § 3 
Sparbank 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Miljö- och § 4 
stadsbyggnadsnämnden 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Revisionen § 5 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i revisionen § 6 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden § 7 

Val av lekmannarevisor till Kristianstad Airport AB § 8 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden § 9 

Anmälningsärenden § 10 

Inlämnade motioner § 11 

Budgetreglering på finansförvaltningen och nämnderna med § 12 
anledning av höjd arbetsgivaravgift år 2020 

Redovisning av partistöd 2018 § 13 

Omedelbart justerad i separat protokoll § 14 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om 
halveringen av bidragen till Mötesplats Ljungdala och 
Markan 
Dnr: KLF 2019/485 

Beslut 

K ommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Magnus Akeborn M har ställt följande fråga till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Winnie Aronsson (L): 

"Kultur- och fritidsnämnden har ålagts stora besparingar i sin verksamhet. Min 
fråga är: 

Vilka faktiskt konsekvenser leder halveringen av bidragen till Mötesplats Ljungdala 
och Markan. K ommer personal avskedas? Hur blir öppettiderna? Vilka 
verksamheter/ aktiviteter blir lidande eller försvinner?" 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Winnie Aronsson (L) besvarar frågan. 

Ärendets tidigare behandling 

K ommunfullmäktige beslutade 2019-12-09, § 283, att frågan får ställas. Svaret på 
frågan hänskjuts till nästa sammanträde. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01 -27 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§2 

Avsägelse av uppdrag som huvudman 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
Dnr: KLF 2019/297 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet av ny huvudman i Sparbankss tiftelsen 
Vinslöv. 

Beskrivning av ärendet 
Ronny Hult (S) har avsagt sig sitt uppdrag som huvudman i Sparbanksstiftelsen 
Vinslöv. Avsägelsen har beviljats och valet bordlades senast vid fullmäktiges 
sammanträde den 9 december 2019. 

Ingen nominering har inkommit. 

Sänt till: 
Troman 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§3 

Avsägelse av uppdrag som huvudman i 
Snapphanebygdens Sparbank 
Dnr: KLF 2019/409 

Beslut 

Kommunfull.mäktige utser] ens Lindholm (SD) till ny huvudman i 
Snapphanebygdens Sparbank. 

Beskrivning av ärendet 

Lennart Lindell (SD) har avsagt sig uppdraget som huvudman i Snapphanebygdens 
Sparbank. Avsägelsen beviljades den 25 november 2019 och ny huvudman ska 
utses. 

Sverigedemokraterna nominerar Jens Lindholm (SD). 

Sänt till: 
T roman 
Snapphanebygdens Sparbank 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och 
stadsbyggnadsnäm nden 
Dnr: KLF 2019/410 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Cecilia Tönning (SD) till ny ledamot i miljö- och 
stadsbyggnads nämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Lennart Lindell (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. Avsägelsen har beviljats och ny ledamot ska utses. 

Sverigedemokraterna nominerar Cecilia Tönning (SD). 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Cecilia T önning 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i revisionen 
Dnr: KLF 2019/460 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Christina Hofvander (S) till ny ledamot i revisionen. 

Beskrivning av ärendet 

Britta Arvidsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i revisionen. Avsägelsen 
har beviljats och ny ledamot ska utses. 

Socialdemokraterna nominerar Christina Hofvander (S) till ny ledamot i revisionen. 

Sänt till: 
Troman 
Revisionen 
Personalavdelningen 
Christina Hofvander 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

Jtz t lf ts.o 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i revisionen 
Dnr: KLF 2019/499 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Conny Johansson (SD) till ny ledamot i revisionen. 

Beskrivning av ärendet 

Jesper Rosdahl (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i revisionen. Avsägelsen 
har beviljats och ny ledamot ska utses. 

Sverigedemokraterna nominerar Conny J ohansson (SD). 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Revisionen 
Conny Johansson 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden 
Dnr: KLF 2019/500 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet. 

Beskrivning av ärendet 

Amanda Nyman (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
Avsägelsen har beviljats och ny ledamot ska utses. 

Ingen nominering har inkommit. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Socialnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01 -27 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§8 

Val av lekmannarevisor till Kristianstad Airport AB 
Dnr: KLF 2020/23 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Patrik Tysper (SD) till lekmannarevisor i Kristianstad 
Airport AB för perioden fram till 2022-12-31. 

Beskrivning av ärendet 

E nligt bolagsordningen för Kristianstad Airport AB ska Hässleholms kommun, 
Bromölla kommun och Östra Göinge kommun utse en gemensam lekmannarevisor 
för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse. Valet avser perioden fram 
till 2022-12-31. 

Patrik Tysper (SD) nomineras till uppdraget som lekmannarevisor för perioden 
fram till 2022-12-31. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Kristianstad Airport AB 
Patrik T ysper 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden 
Dnr: KLF 2020/91 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Hanna Sjöstrand (SD) utses till ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
Hennes uppdrag som ersättare i nämnden upphör därmed. 

3. Som ersättare efter Hanna Sjöstrand utses Adrian Basiaga (SD). 

Beskrivning av ärendet 

Felicia Delsmark (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. Avsägelsen ska beviljas och en ny ledamot ska väljas. 

Sverigedemokraterna nominerar Hanna Sjöstrand (SD), för närvarande ersättare i 
nämnden, till ny ledamot. I följdvalet efter Hanna Sjöstrand nomineras Adrian 
Basiaga (SD). 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Felicia Delsmark 
Hanna Sjöstrand 
A drian Basiaga 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 10 

Anmälningsärenden 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KLF 2019/491-1 
Intyg laga kraft - Miljö- och stads byggnadsnämndens beslut den 20 mars 2019 att 
anta förslaget till detaljplan för Lille Mats 2 m.fl., Hässleholm, har vunnit laga kraft 
den 5 december 2019. 

KLF 2020 /9-1 
Socialnämnden har den 17 december 2019 antagit nya delegeringsregler och 
delegeringsordning. 

KLF 2020/12-1 
Kultur- och fritidsnämnden har antagit förändringar i "Taxor, avgifter och 
uthyrnings bestämmelser" att gälla från 2020-01-01. 

KLF 2019/487-1 
Revisorerna har genomfört granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom 
förskolan. De önskar barn- och utbildningsnämndens svar på de rekommendationer 
som framförts senast 2020-02-28. 

KLF 2020/13-1 
Revisorerna har genomfört granskning av planprocessen. De önskar miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens svar på de rekommendationer som framförts senast 2020-
03-06. 

KLF 2020 /15-1 
Revisorerna har genomfört granskning av vindskydden. De önskar miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens, kultur- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens svar 
på de rekommendationer som framförts senast 2020-03-06. 

KLF 2019 /535-1 
Julhälsning från borgmästare Jörg Sibbel i Eckernförde. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 11 

Inlämnade motioner 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Följande motioner överlämnas till kommunledningsförvaltningen för handläggning: 

KLF 2020/88-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om fossilfria kapitalplaceringar. 

KLF 2020/89-1 
Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion om att utlysa klimatnödläge för 
Hässleholms kommun. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan 19.37-19.42. 

Kommunfullmäktige 

Jus'9 b 

\f' '-- .I-fl 

Utdraget bestyrkes 

k. (.) 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

§ 12 

Budgetreglering på finansförvaltningen och 
nämnderna med anledning av höjd arbetsgivaravgift år 
2020 
Dnr: KLF 2019/340 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Nämndernas budgetramar för år 2020 tillförs totalt 17,245 miljoner kronor 
enligt uppställningen i tabell 2 i enlighet med SKL:s förslag om höjning av 
den del av pc-pålägget som avser den kalkylerade kollektivavtalade 
pensionen. H öjningen föreslås gälla från och med år 2020. 

2. Finansförvaltningens konton för ersättning av löneskatt och ersättning för 
kalkylerad kollektivavtalad pension budgeteras upp med motsvarande 
belopp, det vill säga 17 ,245 miljoner kronor för år 2020. 

3. Budgetbeloppen arbetas in i Strategisk plan med budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023. 

4. Beslutspunkterna ovan gäller under förutsättning att de preliminära 
uppgifterna som är kända i dagsläget blir definitiva för år 2020. Definitiva 
uppgifter presenteras på SKL:s hemsida den 19 december 2019. 

Beskrivning av ärendet 

D e sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som 
bestäms av riksdagen Qagstadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och fackföreningarna inom o ffentlig 
sektor (försäkringar och kollektivavtal). Avgifterna går främst till pension samt sjuk
och olycksfallsförsäkringar. PO-pålägget för år 2020 höj s för kommuner och är 
oförändrat för regioner. 

är det gäller år 2020 finns det inget förslag i vårpropositionen på förändring av de 
lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Utifrån detta räknar SKL preliminärt med att de 
blir oförändrade, 31,42 procent. SKL har heller ingen information om några 
förändringar i avtalsförsäkringarna. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

~o 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Det genomsnittliga PO -pålägget för avtalspensioner var oförändrat för 2019. För år 
2020 föreslår SKL en höjning av den kalkylerade kollektivavtalade pensionen (kp) 
från 7,70 procent till 8,70 procent. Bakgrunden är att allt fler av de anställda har lön 
utöver taket (7,5 inkomstbasbelopp) och därmed har rätt till förmånsbestämd 
pension. 

Personalomkostnader 
From ~0!90SO! 

20190801 Personalomkostnader 
From 20~00!0! 

20200101 

Pol : Aus1ällda födda 19:--1-2000 (19-65 år) 
LustW1de 11,"tlfte.r 
A,iw6rsn:r;ur 
Kol!ekt1,·a,:ralad ptm1on 
~on,.kau 

Po3: Aus1ällda födda 1953 och tidigare (66 Ar 
och äldt-e) och födda 2001-200~ (15-18 år) 

11..\g>t.>dgade a\'!iitor (iilcS.tsp.nsionsa,·gift) 
Sinkildlönesl:.,tt 
Koll,kti,-.,1alad pension 
TFA-KL 

UPPDR.\GSTAG . .\R.C (U Kml\IUXALA .fff..\L) 

Po~: Födda 195-1-2000 (19-65 år) 
L>.gstadyd< a\'!Ul<r 

Po6: Födda 1953 och lidigare (66 år och 
äldre) och födda 2001-2004 (15-18 år) 
L1gst.\dgade .:!\'gift et 

Sirski!d lonesl:.,tt 

31 .. u,• 
0.03,o. 
6 ~O,, 
l.50 .. ; 

39,B '!i 

Pol: . .\ns1ällda födda 1955-2001 (1~65 år) 
L.u,s13dudt 1,'fiittr 
A,i.w&..u.n,;,,,, 
Kollekt1,.,1,1i11.!.d pem1on 
Lone~katt 

Po3: Anställda födda 195-1 och tidigare (66 år 
och äldt-e) <><h födda 2002-2005 (15-18 år) 

l 0,2! ~. Logmd!ade a,-piter (iild,np<nsionM,'!iit ) 
· u•o• n Shsl-ild lönesl:.,n 

5.59~'• Koll~l'U,-a,1.wd pension 
o,om ITA-KL 

15,Sl '!i 

31,H '!i 

1011~. 

10,ll'!i 

UPPDRAGSTAG . .\R.C (U Kml\lUX.\LA A \:TAL) 

Po4: Födda 1955-2001 (19-65 år) 
logst:id!4d• "'!U'" 

Po6: Födda 19~ och tidigare (66 å1· och 
äldt-e) och födda 2002-2005 (15-18 ,h·) 
Lustadl.id.t a\'i':iittr 
~sl:ild. löntsb.tt 

31A1,~ 
0.03~· 
·.oo•, 
! . ~c,, ~ 

~0.15'!i 

10;1~1 

. ucg.iu 
5.5~ ; 
0.01,~ 

15.Sl '!i 

10.11~' 

10,ll'!i 

Tabell 1. Förändrade personalomkostnader (pc-pålägg) för år 2020 i jämförelse med aug-dec 2019 enligt 
SKL:s förslag . 

PO-pålägget för år 2020 beräknas uppgå till 40, 15 procent för anställda 19-65 år. 
För anställda och uppdragstagare inom åldersintervallen 15-18 år samt 66 år och 
äldre föreslås po-pålägget att vara oförändrat år 2020 på 15,81 procent, jämfört med 
perioden augusti-december 2019. Även för uppdrags tagare 19-65 år kommer po
pålägget att vara oförändrat. Definitiva uppgifter om po-pålägget år 2020 kommer 
att fastställas av riksdagen i december och presenteras den 19 december på SKL:s 
hemsida. 

Bokföringsmässig hantering 
Bokföringsmässigt fungerar det som så att den totala procentsatsen för po-pålägget, 
det vill säga både den lagstadgade delen, samt premier för avtalsförsäkringar och 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

den kalkylerade kollektivavtalade pensionen belastar respektive nämnd som en 
kostnad. Principen om att bokföra kostnaden på rätt kostnadsbärare följs. 

Då de faktiska premierna för samtliga anställda och förtroendevalda avseende 
avtalsförsäkringar och avtalspensioner bokförs på finansförvaltningen innebär det 
att det sker en intern transferering mellan nämnderna och finansförvaltningen för 
den del som inte ingår i den lagstadgade delen på 31,42 procent. Resultatpåverkan 
för det höjda po-pålägget kommer därmed att vara oförändrad eftersom ett ökat po
pålägg för den del som avser avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension ger en 
ökad intäkt på finansförvaltningen. 

Budgetmässig hantering-ekonomisk konsekvens 
Ekonomiavdelningen beräknar att det höjda po-pålägget kommer att motsvara ett 
ökat belopp på 17,245 mnkr (se bilaga 1), och föreslår därmed att intäktskravet på 
finansförvaltningens konton för ersättning av löneskatt och ersättning för kalkylerad 
kollektivavtalad pension (kp) budgeteras upp med motsvarande belopp, det vill säga 
17,245 mnkr för år 2020. Ekonomiavdelningen föreslår att nämndernas ramar 
budgetkompenseras med motsvarande belopp enligt tabellen nedan. 
Ekonomiavdelningens schablonberäkning bygger på att faktiska löneutbetalningar 
för januari-oktober 2019 inklusive en uppskattad lönekostnad för november och 
december 2019 har räknats upp med en procent. Ekonomiavdelningen föreslår 
vidare att budgetbeloppen arbetas in i Strategisk plan med budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023. Omdisponeringen av budgetmedel gäller under förutsättning 
att de preliminära uppgifterna som är kända i dagsläget blir definitiva för år 2020. 
Definitiva uppgifter presenteras på SKL:s hemsida den 19 december 2019. 

Budgetkompensation 

på grund av förändrat 

Nämnd/förvaltning po-pålägg (kr) 

TEKNISKA NÄMNDEN 844105 
KOMMUNLEDNINGSFÖRV AL lNINGEN 1445 964 
KUL TUR- OCH FRmDSNÄMNDEN 397 113 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 7 491 788 
SOCIALNÄMNDEN 831617 
OMSORGSNÄfll'INDEN 5 921971 

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 312 442 

Totalbelopp 17 245 000 

I FINANSFÖRV AL lNINGEN -172450oo l 

Tabell 2. Budgetbelopp att omdisponera mellan nämnderna och finansförvaltningen. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-11, § 265, att föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 

1. Nämndernas budgetramar för år 2020 tillförs totalt 17,245 miljoner kronor 
enligt uppställningen i tabell 2 i enlighet med SKL:s förslag om höjning av 
den del av po-pålägget som avser den kalkylerade kollektivavtalade 
pensionen. Höjningen föreslås gälla från och med år 2020. 

2. Finansförvaltningens konton för ersättning av löneskatt och ersättning för 
kalkylerad kollektivavtalad pension budgeteras upp med motsvarande 
belopp, det vill säga 17 ,245 miljoner kronor för år 2020. 

3. Budgetbeloppen arbetas in i Strategisk plan med budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023. 

4. Beslutspunkterna ovan gäller under förutsättning att de preliminära 
uppgifterna som är kända i dagsläget blir definitiva för år 2020. Definitiva 
uppgifter presenteras på SKL:s hemsida den 19 december 2019. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder 
Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

;}k_ t H 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 13 

Redovisning av partistöd 2018 
Dnr: KLK 2019/344 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Partiernas redovisning av partistöd godkänns. 

2. Utbetalning av partistöd för 2020 ska ske under 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2018-12-06 § 166 fastställt Regler för partistöd. Enligt 
dessa ska en skriftlig redovisning lämnas in, som visar att partistödet har använts för 
att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin i enlighet med 
kommunallagen kap 4 kap. 29 §. D et ska ske senast den 30 juni året efter 
bidragsåret. 

Samtliga partier har inom angiven tid inkommit med en redovisning av hur erhållet 
partistöd använts. Granskningsintyg har medföljt där granskaren intygar att 
partistödet använts för sitt lagstadgade ändamål. Kommunfullmäktige kan därmed 
godkänna att partistöden utbetalas 2020. 

Partistödet består av 
- ett grundstöd, som uppgår till ett årligt grund bidrag motsvarande 100 % av det 
för föregående år gällande basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring per parti 
och år, samt 

- ett mandatstöd, mo tsvarande 70 % av det för föregående år gällande basbeloppet 
per mandat och år. 

Utifrån nivåerna på partistöd, mandatfördelning i KF (i enlighet med fastställelse 
enligt 14 kapitlet i vallagen) samt basbeloppet för 2019, beräknas stödet uppgå till 
följande belopp för 2020. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

k_:tfJ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

PARTISTÖD 2020 

Sverigedemokraterna 

Socialdemokraterna 

Moderaterna 

Centern 

Folkets Väl 

Kristdemokraterna 

Folkpartiet Liberalerna 

Miljöpartiet 

Vänsterpartiet 

l suMMA 

Antal 

mandat 

i KF 

16 

15 

10 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

61 

Ärendets tidigare behandling 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Grundbidrag Bidrag/mandat 

45 500 70 % av 

basbeloppet 

46 500 520 800 

46 500 488 250 

46 500 325 500 

46 500 162 750 

46 500 130 200 

46500 130 200 

46 500 97 650 

46 500 65 100 

46 500 65100 

418 500 1985 550 

Partistöd totalt 

567 300 

534 750 

372 000 

209 250 

176 700 

176 700 

144150 

111600 

111600 

2 404 050 I 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-11 , § 268, att föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 

1. Partiernas redovisning av partistöd godkänns. 

2. Utbetalning av partistöd för 2020 ska ske under 2020. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning 
Partiexpeditioner 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§14 

SA:tvrMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Omedelbart justerad i separat protokoll 
Dnr: KLK 2019/446 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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