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Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2020-03-11, kl. 08:30-15:20 
Ajournering 9:35-9:50, 10:35-10:55, 11:45-13:00, 14:30-14:50. 
Lars] ohnsson (M) ordförande 
Hanna Nilsson (SD) 1 :e vice ordförande 
Lena Wallentheim (S) 2:e vice ordförande 
Karin Axelsson (M) 
Agneta Olsson Enochsson (L) 
Ulf Berggren (SD) 
Sven Lundh (SD) 
] oachim Fors (S) 
Irene Nilsson (S) 
Henrik Backlund (S) 
Lena Svensson (C) 

Stefan Larsson, Camilla Nordström (§§ 38 (39 exkl. lekmannarevisorernas 
redovisning)-44. 

Douglas Roth, Thomas Haraldsson, Camilla Lindoff, Ola Lindahl, Magnus 
Akeborn, Dolores Öhman. 
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Kommundirektör Bengt-Arne Persson, t.f. kanslichef Magnus Gjerstad, 
tillväxtchef Stefan Larsson, kommunsekreterare Louise Davidsson, verkställande 
direktör och styrelseordförande för kommunala bolag enligt § 38. 

Hanna Nilsson 
Lena Wallentheim 

Kommunledningsförvaltningen, 2020-03-11 

§§ 38-44 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Lars J ohnsson (M) 

Qf.tt(SD) 
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Kommunstyrelsen 

2020-03-11 

2020-03-12 

2020-04-03 

Kommunlednings förvaltningen 

... k~~--~ ·-···· ········ 
Louise Davidsson 
2020-

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Ändring av föredragningslistan § 38 

Respektive bolags ordförande och VD redovisar årsredovisningen § 39 
2019 på angivna tider med ca 30 minuters redovisning per bolag och 
övrig tid till frågeställning 

Instruktion till ombud i Hässleholms Industribyggnads AB vid § 40 
årsstämma 2020 

Instruktion till ombud i Hässlehem AB vid årsstämma 2020 § 41 

Instruktion till ombud i Hässleholm Miljö AB vid årsstämma 2020 § 42 

Svar på revisorernas granskning av vindskydd § 43 

Instruktion till ombud i Kristianstad Airport AB vid årsstämma 2020 § 44 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAtvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 38 

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föredragningslistan ändras på så sätt att ärende om 
"Instruktion till ombud i Kristianstad Airport AB vid årsstämma 2020" dnr. KLF 
2020/20, läggs till dagordningen och behandlas som ärende 8. 

Lekmannarevisorernas redovisning i § 39 lämnas efter samtliga övriga ärenden. 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson, säkerhetssamordnare Kajsa Hermansson 
och kommunikationschef Hanna Gardell uppdaterar om läget med den pågående 
Coronasmittan och att de nu gått upp i stabsläge. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 39 

Respektive bolags ordförande och VD redovisar 
årsredovisningen 2019 på angivna tider med ca 30 
minuters redovisning per bolag och övrig tid till 
frågeställning 

Representanter för respektive kommunalt bolag redovisade 2019 års verksamhet 
inklusive årsredovisningen samt verksamhetsplanen för 2019 enligt nedan angiven 
ordning. 

Hässleholm industribyggnad AB/ Hässleholms Norra Station/ Hässleholm M6 
AB / H ässleholm Byggaren AB representeras av VD K ent Johannesson och 
ordförande Lina Bengtsson (M). 

Ajournering kl. 9.35-9.50. 

Hässlehem AB representeras av VD Stephan Persson och ordförande Carl-Erik 
Littke (L). 

Ajourne1ing kl. 10.35-10.55. 

Kristianstad Airport AB representeras av VD J onas H aak. 

Ajoimming kl. 11.45-13.00. 

Hässleholm Miljö AB och dotterbolaget Hässleholms Vatten AB representeras av 
Sven Carlsson, VD för H ässleholm Miljö AB, och Liselotte Stålhandske, VD för 
Hässleholms Vatten AB. 

Ajournering kl. 14.35-14.50. 

Lekmannarevisorerna representeras av Christer Carlsson (S) och Berit Wirödal 
(KD). Redovisningen sker efter § 44. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

Instruktion till ombud i Hässleholms Industribyggnads 
AB vid årsstämma 2020 
Dnr: KLF 2020/262 

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 2019-
01-01 - 2019-12-31 i enlighet med auktoriserad revisors och lekmannarevisors 
revisionsberättelser. 

Arvode till styrelsen, revisor, revisorsersättare och lekmannarevisorer fastställs. 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 § 275 om ändring av ägardirektiv fastställs. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms Industribyggnads AB håller årsstämma torsdagen den 19 mars 2020 kl. 
17 .00 i A ulan, Norra Station , H ässleho lm. Inför årsstämman föreslås ovanstående 
instruktion till ombudet Robin Gustavsson (KD) och dess ersättare Ulf Berggren 
(SD). 

Sänt till: 
Ombud och ersättare 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

Instruktion till ombud i Hässlehem AB vid årsstämma 
2020 
Dnr: KLF 2020/193 

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 för tiden 2019-
01-01 - 2019-12-31 i enlighet med auktoriserad revisors och lekmannarevisors 
revisionsberättelser. 

Arvode till styrelsen, revisor, revisorsersättare och lekmannarevisorer fastställs. 

Förslag till val av revisor och ersättare godkänns. 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 21, om ändring av ägardirektiv fastställs. 

Beskrivning av ärendet 

Hässlehem AB håller årsstämma den 17 mars 2020 med start kl. 17.00 i 
sammanträdesrum 1, Stadshuset, Hässleholm. Inför årsstämman föreslås 
ovanstående instruktion till ombudet Douglas Roth (M) med ersättare Lena 
Wallentheim (S). 

Sänt till: 
Ombud och ersättare 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

Instruktion till ombud i Hässleholm Miljö AB vid 
årsstämma 2020 
Dnr: KLF 2020/261 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner följande instruktion till ombudet. 

Instruktion 

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

Förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen godkänns. 

Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör för tiden 2019-
01-01 - 2019-12-31 i enlighet med auktoriserad revisors och lekmannarevisors 
revisions berättelser. 

Arvode till styrelsen, revisor, revisorsersättare och lekmannarevisorer fastställs. 

Val av revisor godkänns. 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 27 6, om ändring av ägardirektiv 
fastställs. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholm Miljö AB håller årsstämma måndagen den 16 mars 2020 kl. 17.30 i 
Stadshuset, Hässleholm (sammanträdesrum 1). Inför årsstämman föreslås 
ovanstående instruktion till ombudet John Bruun (L) och ersättare Hanna Nilsson 
(SD). 

Sänt till: 
Ombud och ersättare 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

8 (13) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

§43 

Svar på revisorernas granskning av vindskydd 
Dnr: KLF 2020/15 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen antar föreslaget svar på revisionens iakttagelser avseende 
granskning av processen kring upprättande av vindskydd. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att vidta rekommenderade åtgärder som 
påkallats med anledning av den kritik som framförts i rapporten. 
Kommundirektören ska senast den 10 juni återrapportera vidtagna insatser 
till kommunstyrelsen. 

3. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda en eventuell nedläggning av 
natur- och friluftsrådet samt ge förslag på hur dess uppgifter i sådant fall ska 
organiseras. Redovisningen ska framläggas till konununstyrelsen för beslut 
senast den 10 juni. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning. 

"Kommunstyrelse beslutade att " Kommundirektoi:en ges i uppdrag att utreda en 
eventuell nedläggning av natur- och friluftsra

0

det samt ge förslag på hur dess 
uppgifter i sa0dant fall ska organiseras. 

Miljöpartiet anser att detta är att överskrida styrelsens kompetenser då friluftsrådet 
fungerar under Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. 

Rådet har kompetens inom frågor som miljöpartiet tycker är mycket viktiga, t.ex. 
vandringsleder, miljöskydd och grönområden. 

Det finns med jämna mellanrum behov av att se över hur verksamheter organiseras 
men en nedläggningen anser vi inte är första alternativ. Om en utredning behövs är 
det Miljö- och stadsbyggnadsnämnden som ska göra analysen." 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på punkt 3. 

Omröstning 

Ordförande ställer först punkterna 1 och 2 under proposition och finner dem 
bifallna. Han ställer därefter under proposition om punkten 3 ska bifallas eller avslås 
och finner även den bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
granskat process vid upprättande av vindskydd i Hovdalaområdet. EYs 
sammanfattande bedömning är att uppförandet av vindskydden inte hanterats på ett 
ändamålsenligt samt från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De 
förtroendevalda revisorernas bedömning är att genomförandet varit undermåligt. 

Hässleholms revisorer rekommenderar kommunstyrelsen, miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att: 

• tillse att LOU och upphandlings- och inköpspolicy följs, 

• alla projekt följer projekthandboken, 

• alla projekt i kommunen bedrivs utifrån en budget med tillhörande 
uppföljning, 

• organ så som exempelvis natur- och friluftsrådet har tydliga ramar gällande 
bland annat budget, ansvar och befogenheter, samt 

• att projekt får egna kostnadsställen så att en ändamålsenlig ekonomisk 
uppföljning möjliggörs. 

Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden den 30 januari (K.FF 2020/8) 
samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 februari (B 2020-000023). 
Protokollsutdrag med yttrande från de två nämndernas behandling är bilagda denna 
skrivelse. Inom kommunledningsförvaltningen har tillväxtchef getts i uppdrag att ta 
fram ett förslag till yttrande. 

K.ommunledningsförvaltningen ställer sig bakom revisorernas rekommendationer 
gällande riktlinjer hur upphandling ska göras, hur projekt ska genomföras samt att 
dessa kan följas upp ekonomiskt. K.ommunledningsförvaltningen kommer att tillse 
att de givna rekommendationerna efterföljs. Under hösten 2018 godkände 
kommundirektör handboken "Hässleholms kommuns projektmodell". En 
utbildningsinsats genomfördes i samband med detta. För den personal som arbetar i 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

projektform kommer framöver utbildningsinsatser kring projektarbete att årligen 
genomföras. U tbildningsinsatserna kommer att utgå från kommunens 
projekthandbok. 

Mot bakgrund av de i granskningsrapporten uppmärksammade otydligheterna i 
styrning och uppföljning av natur- och friluftsrådets verksamhet föreslås att en 
utredning görs om en eventuell nedläggning av natur- och friluftsrådet samt att 
förslag läggs hur dess uppgifter i sådant fall ska organiseras. 

Sänt till: 
Kommunrevisionen 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 44 

Instruktion till ombud i Kristianstad Airport AB vid 
årsstämma 2020 
Dnr: KLF 2020/20 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner följande instruktion till ombudet. 

Instruktion 

Förslag till beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning godkänns. 

Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen godkänns. 

Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör för tiden 2019-
01 -01 - 2019-12-31 i enlighet med auktoriserad revisors och lekmannarevisors 
revisions berättelser. 

Förslag till beslut om fastställande av styrelse- och revisionsarvoden fastställs. 

Förslag till val av revisorer och ersättare godkänns. 

Protokollsanteckning 

Dolores Ö hman (MP) lämnar följande protokollsanteckning. 

"Bolaget Kristianstads airport uppfyller inte aktiebolagskrav om vinst. Så sent som i 
november förra året behövde kommunen bidra till bolaget i form av en extra 
ekonomisk stöd pga bolagets dåliga ekonomi. Hässleholms kommun borde sälja 
aktierna i bolaget. 

I klimatkrisens tid anser Miljöpartiet att antal flygplatser ska minska. Nackdelarna 
med at deläga Kristianstads flygplats överstiger fördelarna med stor måtta. 
Hässleholm behöver att staten förbättra underhåll av järnvägen och bygger 
dubbelspår mellan Lund och Hässleholm, inte minst för att bättre nå Kastrup. 
Kommunen borde också jobba mer med beteendepåverkan så att fler 
kommuninvånare använder sig av tåg och kollektivtrafik, samt cyklar och går." 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

SAtvIMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-03-1 1 

Kristianstad Österlen Airport AB har kallat till ordinarie bolagsstämma onsdagen 
den 2 april 2020, kl. 10:30, på Kristianstad Österlen Airport. 

Inför stämman föreslas ovans tacndc instruktion till ombudet Douglas Roth (M) 
med ersättare Mattias Berglund (FV). 

Sänt till: 
Ombud och ersättare 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 
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