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Ersättare 
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Ajournering kl. 18:05-18:10 och kl. 19:47-20:02 
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Douglas Roth, Patrik Jönsson, Irene Nilsson, Lars J ohnsson, Hanna Nilsson, Lena 
Wallentheim, Gustaf Karlström, Kenny Hansson, Ulf Berggren, Björn Widmark, Robin 
Gustavsson, Joachim Fors, Sven Lundh, Lena Nilsson, Stefan Larsson, Magnus Akeborn, 
Jerry Andersson, Lena Svensson, Karin Axelsson,Johan Peltonen, Ulrika Widmark 
Barnekow, Christer Caesar, Mats Andersson, Anders Edwall, Erik Berg, Marie Hult, 
Benny Petersson, Susanne Lottsfeldt, Anita Peterson, Monica Ero, Lars Klees, Ernst 
Herslow, Gunnel Gustavsson, Andreas Dahlberg, Ann-Kristine Johnsson, Torsten 
Nilsson,Jonny D olkow, Arberesha Sabani, Connie Asterman, Maria Jönsson, Lina 
Bengtsson, Ola Lindahl, Gunnel Bruhn, Arne J Persson, Margreth Segerstein, Allan 
Ljungqvist, Maria Tennevi, Ingrid Nyman, Karina Olsson. 

Sven-Inge Persson, Helena Malje, Meta Jarl, Marianne Nilsson, Leif Nilsson, Tobias 
Vemmenby, Marianne Littke, Hans-Göran Hansson, Andreas Novotny, Ken Breisch, Pau 
T hurn, Lars Vidigsson. 

Lars O lsson, Agne Nilsson, Eva Persson, Erika Heil-Utbult, Agnetha Karlsson, Joakim 
Karlsson, Karin Nilsson, Erik Åberg Linner, Axel Heinonen, Lennart Nilsson, Pierre 
Bäckman, Katarina Olsson. 
Kanslichef Marina Nillund, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Ingrid Nyman och Karina Olsson 

Sammanträdesrum 2, Stadshuset, klockan 09:00 fredagen den 29 april 

§§ 44-53 

Louise Davidsson 

Ordförande 

Justerare J~ f(uiv,a 
Patrik Jönsson (SD) Irene Nilsson (S) 
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Hässleholms 

kommun 

Kommunfullmäktige 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Kommunfullmäktige 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2022-04-25 

2022-05-02 

2022-05-23 

Kommunlednings förvaltningen 

---~---~----------- ---------------- -
Isabelle Lood 
2022-

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om Prideveckan § 44 

Fråga till tekniska nämndens ordförande om dubbelriktning av § 45 
Järnvägsgatan 

Val av huvudmän Snapphanebygdens Sparbank § 46 

Inlämnade motioner § 47 

Årsredovisning 2021 § 48 

Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2021 § 49 
samt revisorernas revisionsberättelse 

Kommunens organisation avseende hanteringen av ärenden rörande § 50 
den nya visselblåsarlagen 

Taxa för tillsyn LSO och LBE, tillståndsprövning enligt LBE samt § 51 
godkännande av föreståndare och deltagare explosiv vara 

Verksamhetsområde för del av Vinslöv 5: 1 m fl § 52 

Ny bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB § 53 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 44 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
Prideveckan 
Dnr: KLF 2022/290 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Frågan är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Magnus Akeborn M har ställt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: 

"Den 30/5 till den 5/6 är det Prideveckan i Hässleholm. Varje dag arrangeras 
föreläsningar och samtal och på lördagen den 4/6 är det Pridepromenad genom 
Hässleholm för att avslutas i Hembyggdsparken. Senast 2019 promenerade nästan 
1000 personer och visade sin glädje och stöd för allas lika värde och rätten att älska 
den man vill. 

Min fråga är på vilket sätt kommunen officiellt kommer att visa sitt stöd för 
arrangemanget? 

Kommer kommunen använda sina informationskanaler, hemsida mm för att lyfta 
fram arrangemanget? 

Kommer kommunen flagga med regnbågsflaggor?" 

Kommunstyrelsens ordförande, Lars J ohnsson (M), svarar på frågan. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§45 

Fråga till tekniska nämndens ordförande om 
dubbelriktning av Järnvägsgatan 
Dnr: KLF 2022/292 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Frågan är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheim (S) har ställt följande fråga till tekniska nämndens ordförande: 

"I restalliansens budget 2022 finns 1,6 miljoner avsatta för dubbelriktning av 
Järnvägsgatan och det är nog många med mig som undrar varför. 

Just nu pågår ett BID projekt där kommunen tillsammans med HessleCity, 
fastighetsägarna och handeln jobbar på att få en mer attraktiv stadskärna. Alla vill få 
ett centrum med mer aktiviteter som lockar fler medborgare och turistar att vistas 
här. Vi vill ha en trygg plats där bl.a. våra barn och unga kan röra sig och gärna fler 
lekmiljöer till de yngre barnen. 

Skånetrafiken har skickat in en skrivning till kommunen där man påpekar att 
kollektivtrafiken kommer att få en sämre framkomlighet och att kommunen inte 
håller sig till det måldokument som vi kommit överens om. 

Kommunen, Skånetrafiken,Jernhusen och Trafikverket har haft många möten för 
att diskutera utvecklingen av stationen och stationsområdet och en avsiktsförklaring 
har tagits fram. J ernhusen har ställt i ordningen en liten uteplats utanför entren där 
man kan sitta ner och ta en liten fika. Tror inte det blir så uppskattat att sitta där när 
fler bilar kommer att stå på tomgång vid övergångsstället där många passerar från 
och till stationen. 

Så min fråga blir därför: 

Vilken utredning/ fakta ligger till grund för ert beslut gällande 
dubbelriktningen av Järnvägsgatan igen?" 

Tekniska nämndens ordförande, T orsten Nilsson (M), svarar på frågan. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

~~J:N 

5 (18) 



,,,,,,,,,, 

~ 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 46 

Val av huvudmän Snapphanebygdens Sparbank 
Dnr: KLF 2022/27 4 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet. 

Beskrivning av ärendet 

Snapphanebygdens Sparbank har inkommit med en anmodan om att Hässleholms 
kommun utser en ny huvudman för att ersätta KennetJacobsson (M) som fyller 70 
år 2022 och därför är skyldig att avgå. Sparbanken framför att de gärna ser att han 
ersätts av någon som bor i Vittsjö. Valet avser perioden till och med årsstämman 
2023. 

Sänt till: 
Troman 
SnapphanebygdensSparbank 
Kennet J acobsson 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Kommunfullmäktige 

§47 

Inlämnade motioner 

Inga motioner har lämnats in. 

Kommunfullmäktige 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§48 

Årsredovisning 2021 
Dnr: KLF 2022/27 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021 med rättelse 
av uppgifter om bolagens låneskuld på sidorna 28 och 32 samt koncernens soliditet 
på sidan 28 och 31. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

Lars Johnsson (M), Hanna Nilsson (SD), Lena Wallentheim (S), Robin Gustavsson 
(KD), Karin Axelsson (M), Marianne Littke (L), Arberesha Sabani (MP), Magnus 
Åkeborn M, Kenny Hansson (M), Stefan Larsson (M) och Torsten Nilsson (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens årsredovisning för 2021 är framtagen. Revisionen överlämnar 
revisionsberättelsen inför kommunfullmäktige och föreslår beslut beträffande 
ansvarsfrihet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-03-30, § 55, kommunfullmäktige att godkänna 
kommunens årsredovisning för 2021 med rättelse av uppgifter om bolagens 
låneskuld på sidorna 28 och 32 samt koncernens soliditet på sidan 28 och 31. 

Jonas Klein (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut med den rättelse av uppgifter om 
bolagens låneskuld på sidorna 28 och 32 samt koncernens soliditet på sidan 28 och 
31 som framfördes av ekonomichefen under sammanträdet. 

Komm unfu llmä ktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Bilaga 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 

Kommunfullmäktige 

Justering 

k er st /2' 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§49 

Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för 
verksamhetsåret 2021 samt revisorernas 
revisionsberättelse 
Dnr: KLF 2022/240 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2021 för kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder, enskilda ledamöter i dessa organ samt förtroendevalda i övrigt i 
enlighet med revisorernas revisionsberättelse. 

Revisorernas revisionsberättelse för verksamhetsår 2021 läggs till handlingarna. 

Jäv 

Det antecknas att i beslutets olika delar deltar inte de enskilda ledamöterna i de delar 
de är redovisningsskyldiga till kommunen. 

Yrkande 

Patrik Jönsson (SD) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

De av fullmäktige utsedda revisorerna har avlämnat sin revisionsberättelse den 25 
mars 2022, vilken inkluderar frågan om ansvarsprövning för verksamhetsåret 2021. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 36, ska presidiet bereda ärendet om 
ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges presidium instämmer i revisorernas avlämnade 
revisionsberättelse för verksamhetsår 2021 vad avser förslag till beslut i 
ansvars frågan. 

Med beaktande av ovanstående föreslås kommunfullmäktige bevilja 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder, enskilda ledamöter i dessa organ samt 
förtroendevalda i övrigt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2022-04-04, § 1, kommunfullmäktige 
följande beslut: 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAM1vIANTR.ÄD ESPROTOK01L 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2021 för kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder, enskilda ledamöter i dessa organ samt förtroendevalda i övrigt i 
enlighet med revisorernas revisionsberättelse. 

Revisorernas revisionsberättelse för verksamhetsår 2021 läggs till handlingarna. 

Det antecknas att i beslutets olika delar deltar inte de enskilda ledamöterna i de 
delar de är redovisningsskyldiga till kommunen. 

Sänt till: 
Revisorerna 
Samtliga nämnder 

Kommunfullmäktige 

Justering , Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 50 

Kommunens organisation avseende hanteringen av 
ärenden rörande den nya visselblåsarlagen 
Dnr: KLF 2021/484 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens hantering av ärenden enligt den nya 
visselblåsarlagen ska ske i den ordning som beskrivs nedan. 

Beskrivning av ärendet 

Riksdagen har beslutat om en ny så kallad visselblåsarlag, nämligen lagen (2021 :890) 
om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Större delen av lagen 
trädde i kraft den 17 december 2021, medan andra delar och som detta ärende 
anknyter till, träder i kraft den 17 juli 2022. Beslutet omfattar arbetsgivare som har 
fler än 50 anställda. Arbetsgivarna förväntas ha ett systematiskt sätt att motta och 
hantera visselblåsningar, vare sig kommunikationssystemet sker internt eller externt 

Lagen har sin grund i ett EU-direktiv och syftet med lagen är kortfattat att 
missförhållanden hos arbetsgivaren lättare ska bli kända och därmed kunna åtgärdas 
genom att den som arbetar där ska kunna rapportera om missförhållanden utan att 
utsättas för repressalier och ska kunna göra det anonymt. 

Det ska vara missförhållanden som är arbetsrelaterade, dvs händelser som man fått 
kännedom i arbetsgivarens verksamhet såsom anställd eller som uppdragstagare. 
Det är inte meningen att visselblåsarfunktionen ska vara en "klagomur" dit 
allmänheten kan vända sig med synpunkter. Det är inte heller avsikten att 
klagomålen ska kunna avse den anställdes personliga förhållanden eller missnöje 
med sin arbetssituation. 

Lagen ställer krav på att bland annat kommuner ska inrätta vad som i lagen kallas 
"Interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning". 
Med detta avses följande. 

Det finns ingen definition i lagen av termen rapporteringskanal, men kan man utgå 
från att det är ett IT-baserat system som den rapporterande har tillgång till, tex via 
intranät. - Kommunen har nu slutit avtal om leverans av ett sådant system 

Kommuner får dela interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering 
och uppföljning med exempelvis kommunala bolag. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

De som arbetar i de interna rapporteringskanalerna ska ta emot rapporter, ha 
kontakt med de rapporterande personerna, följa upp det som rapporteras och lämna 
återkoppling om uppföljningen till de rapporterande personerna. Rapporterna ska 
kunna lämnas skriftligt eller muntligt eller vid ett fysiskt möte. Den rapporterande 
personen ska få en bekräftelse på att rapporten tagits emot inom sju dagar. 
Återkoppling ska sedan ges i skälig omfattning och senast inom tre månader efter 
bekräftelsen. Personerna som arbetar i de interna rapporteringskanalerna kan vara 
anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon som anlitas för att hantera 
uppgifter som rapporterats in. Oavsett om de är anställda hos verksamhetsutövaren 
eller hos någon annan, ska personerna eller enheterna vara oberoende och 
självständiga. Det är inte tydligt vad som menas med oberoende och självständiga 
om personerna är anställda hos verksamhetsutövaren, men de ska i vart fall ha 
mandat att inleda och avsluta utredningar utan verksamhetsutövarens godkännande. 

En grupp tjänstemän på kommunledningsförvaltningen under ledning av 
kanslichefen har arbetat med att förbereda de åtgärder som kommunen behöver 
vidta för att uppfylla lagens krav. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att en funktion direkt underställd 
kommundirektören bildas för att hantera inkomna rapporter. Gruppen bör bestå av 
följande personer. 

1) HR-strateg med arbetsrättslig inriktning 
2) Upphandlingschefen 
3) Informationssäkerhetsansvarig 
4) Kommunjuristen 

Gruppen ska ha möjlighet att adjungera medlemmar till sig i det fall det anses 
behövligt. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-03-30, § 52, kommunfullmäktige att besluta att 
kommunens hantering av ärenden enligt den nya visselblåsarlagen ska ske i den 
ordning som beskrivs nedan. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder 

Kommunfullmäktige 

Justering 

~ ~1H 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 51 

Taxa för tillsyn LSO och LBE, tillståndsprövning enligt 
LBE samt godkännande av föreståndare och deltagare 
explosiv vara 
Dnr: RT J 2022/2 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget på förändrad taxa enligt Taxa for till-!Jnsbesök, 
tillståndspriivning samt godkännande av foreståndare och deltagare for explosiv vara. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att anta ny taxa för tillsynsbesök, 
tillståndsprövning samt godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv 
vara. 

Räddningstjänsten vill göra ett förtydligande i taxan (1), ändra två rubriker i taxan 
(2) samt göra en ändring avseende den årliga indexuppräkningen (3). 

Samtidigt önskar Räddningstjänsten att kommunfullmäktige beslutar om den årliga 
indexuppräkningen för 2022 (4). Framöver ska kommunstyrelsen besluta om den 
årliga indexuppräkningen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-03-30, § 53, kommunfullmäktige att anta förslaget 
på förändrad taxa enligt Taxa fo'r till-!Jnsbesök, tillståndsprövning samt godkännande av 
foreståndare och deltagare for explosiv vara. 

Sänt till: 
Räddningstjänsten 
Kommunal författningssamling 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 52 

Verksamhetsområde för del av Vinslöv 5:1 m fl 
Dnr: KLF 2021/931 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Verksamhetsområde för allmän dricksvatten-, dagvatten- och 
spillvattenanläggning anordnas för fastigheterna del av Hässleholm Vinslöv 
5:1 och 5:13 för område som framgår av karta i ärendet. 

2. Hässleholm Miljö AB ges i uppdrag att ordna den allmänna dricksvatten-, 
dagvatten- och spillvattenanläggningen i verksamhetsområdet. 

Beskrivning av ärendet 

I 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster stadgas följande. Om det med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, skall kommunen: 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 15 december 2021, § 143, följande 
beslut. 

1. Förslaget till detaljplan för, som det får förs tås, del av Vinslöv 5:1 med flera, 
daterat den 24 november 2021, antas. 

2. Förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut om att utöka 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten inom hela 
planområdet. 

Förslaget har remitterats till Hässleholm Miljö AB, huvudman för allmänna 
VA-anläggningar i kommunen, som i svar lämnat ett förslag till 
verksamhetsområdets omfattning. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har förklarat sig inte ha något att erinra 
mot förslaget. 

Fastigheten Vinslöv 5:1 ägs av kommunen. Ägaren av fastigheten Vinslöv 5:13 har 
haft möjlighet att yttra sig över miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag att 
inrätta verksamhetsområde i samband med förslaget till detaljplan varit tillgängligt 
för granskning, men har inte avhörts. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-03-30, § 58, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Verksamhetsområde för allmän dricksvatten-, dagvatten- och 
spillvattenanläggning anordnas för fastigheterna del av Hässleholm Vinslöv 
5:1 och 5:13 för område som framgår av karta i ärendet. 

2. Hässleholm Miljö AB ges i uppdrag att ordna den allmänna dricksvatten-, 
dagvatten- och spillvattenanläggningen i verksamhetsområdet. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Hässleholm Miljö AB 
EG Bygg AB, Box 81,288 21 Vinslöv 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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§ 53 

Ny bolagsordning i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 
Dnr: KLF 2022/190 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294). 

Beskrivning av ärendet 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Hässleholms kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar 
inom ägarkommunernas sfar. 

Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i 
det egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och 
kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i 
bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet. 

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman 
den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av 
bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan 
justeringarna av bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om 
utökning av bolagets verksamhet Den del av justeringen av bolagsordningen som 
har koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med 
justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den 
kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering 
av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 
Finansinspektionen. 

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl. 

1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är 
olycksfallsförsäkring). 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans. 

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 
principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans 
Försäkring AB (utan "Syd") och att hybridstämma med omröstning från distans ska 
tillåtas framöver. 

Hässleholms kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är Lena 
Wallentheim (S) med ersättare Agneta Olsson Enochsson (L). 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-03-30, § 59, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige godkänner ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294). 

Sänt till: 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab. se 
Ombud och ersättare 

Kommunfullmäktige 

Justering 

#- ~fy 
Utdraget bestyrkes 
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