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Rosengren, kommunsekreterare Louise Davidsson. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Information från kommund irektören § 167 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 168 

Anmälan av delegationsbeslut § 169 

övriga anmäln ingar § 170 

Reviderade åtgärdsplaner från april från nämnder för en budget i § 171 
balans 2021 

Delårsrapport januari-augusti 2021 med helårsprognos 2021 § 172 

Taxa för tillsyn LSO och LBE, tillståndsprövning enligt LBE samt § 173 
godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara 

Utredning av bolagsbildning för fiberenheten § 174 

Inrättande av koncernbolag § 175 

Uppdatering av taxor för felparkeringsavgifter § 176 

Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen § 177 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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kornmun 

Kommunstyrelsen 

§ 167 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om att idag upphör de flesta 
restriktionerna, bland annat tas rådet om att arbeta hemifrån bort. 

Dörrarna till stadshuset öppnades för 2 veckor sedan. 

Stadshusets cafeteria öppnas från den 4 oktober 2021. 

Samarbetsavtalet med Perstorp avseende Räddningstjänsten pågår. 

Kommunstyrelsen 

Josteri~ {w Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 168 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

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

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 169 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

RTJ 2021/13-1 
Räddningstjänsten - Medgivande om egensotning i juli 2021. 

KLF 2021/598-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegationsbeslut avseende anställningar 
utfärdade i augusti 2021. 

Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ i'N 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 170 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2021-29 
Cliens kapitalförvaltning-Totalrapport för Hässleholms kommun per den 31 
augusti 2021. 

Protokoll 
KLF förvaltningssamverkan 2019-09-17 
KLF förvaltningssamverkan 2019-09-09 
KLF förvaltningssamverkan 2021-05-20 
Styrgrupp badhus 2021-08-19 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 171 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Reviderade åtgärdsplaner från april från nämnder för 
en budget i balans 2021 
Dnr: KLF 2021/629 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga de reviderade åtgärdsplanerna från 
uppföljningen per den 30 april till handlingarna och samtidigt uppmana nämnderna 
att fortsätta arbetet att med att vidta åtgärder för att hålla den av 
kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2021. Negativa budgetavvikelser i 
nämnderna följs upp vidare vid behandlingen av åtgärdsplaner som inlämnas efter 
delårsrapporten per den 31 augusti. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Tekniska nämndens begäran om kompensation för kostnader för detaljplaner 
om motsvarande 5,6 mnkr godkänns under förutsättning att medlen används till 
planarbete. Uppgår inte planarbete till beräknat belopp under 2021 ska det 
återföras till finansförvaltningen. 

2. Finansiering av de 5,6 mnkr sker genom att 5,6 mnkr budgeteras upp som en 
intäkt på finansförvaltningen avseende bidrag för kompensation av 
merkostnader december 2020 avseende covid-19. 

Reservationer 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson 
Enochsson (L) reserverar sig mot beslutet att avslå punkt 2 i ordförandeförslaget. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Det är anmärkningsvärt att styret inte budgeterade för de ökade plankostnaderna 
som förväntades i år. De nya redovisningskraven och dess konsekvenser var kända 
redan vid budgetberedningen förra året och därmed borde styret ha åtgärdat det i 
sin budget och inte nu, i efterhand. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.43 - 14.50. 

Yrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Lena Wallentheim (S) yrkar att punkt 2 i ordförandeförslaget stryks. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar även hon att punkt 2 i ordförandeförslaget stryks men 
yrkar bifall till de två punkter som ska till kommunfullmäktige. 

Omröstning 

Ordförande ställer först punkt 1 i ordförandeförslaget under proposition och finner 
det bifallet. 

Han ställer därefter punkt 2 under proposition och finner det bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla punkt 2 röstar ja. 
Den som vill avslå punkten röstar nej." 

LEDAMOT JA NEJ 
AV- TJÄNSTGÖRANDE 
STÅR ERSÄTTARE 

Karin Axelsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) X 

Agneta Olsson Enochsson (L) X 

Hanna Nilsson (SD), 1 :e vice ordförande X 

Ulf Berggren (SD) X 

Svefl bttfleh ~S87 X Paul Thurn 

Bjerfl ~li:emarlf ~:v, X Jonas Klein 

Lena Wallentheim (S), 2:e vice 
X 

ordförande 

Joachim Fors (S) X 

Irene Nilsson (S) X 

Henrik Backlund (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Lars Johnsson (M), Ordförande X 

4 8 1 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

10 (25) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå punkt 2. 

Ordförande ställer slutligen de två punkterna i ordförandeförslaget som ska till 
kommunfullmäktige under proposition och finner dem bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 ska nämnderna 
under året redovisa fem ekonomiska uppföljningar. Nämnder och förvaltningar 
med underskott ska även redovisa åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige 
beslutade budgeten samt redovisa de verksamhetsmässiga och ekonomiska 
effekterna av dessa åtgärder. Omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
undantas kravet att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 2021 för 
den del av underskottet som är förknippat med merkostnader eller uteblivna 
intäkter med anledning av coronapandemin. Tekniska nämnden, 
arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har 
uppmanats att lämna in åtgärdsplaner för prognosticerade underskott per den 30 
april. Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2021 (KLF 2021/503) att inte 
godkänna de inlämnade åtgärdsplanerna från dessa nämnder. Nämnderna 
uppmanades att besluta om en reviderad åtgärdsplan för behandling i 
kommunstyrelsen den 29 september 2021. Samtliga nämnder har lämnat in 
reviderade åtgärdsplaner till kommunstyrelsen enligt denna begäran. 

Sänt till: 
Berörda nämnder/ förvaltningar 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 172 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Delårsrapport januari-augusti 2021 med helårsprognos 
2021 
Dnr: KLF 2021/487 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Delårsrapporten januari-augusti 2021 samt helårsprognos 2021 godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder som har underskott att fortsätta 
arbetet med att vidta åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige 
beslutade budgetramen för 2021. Omsorgsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden undantas uppmaningen om att hålla den av 
kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2021 för den del av 
underskottet som är förknippat med merkostnader eller uteblivna intäkter 
med anledning av coronapandemin. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt en delårsrapport för perioden januari till 
augusti som innefattar en helårsprognos 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att vidta åtgärder för att få en 
budget i balans och hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen enligt 
ovanstående beslutspunkt. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kornmun 

Kommunstyrelsen 

§ 173 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Taxa för tillsyn LSO och LBE, tillståndsprövning enligt 
LBE samt godkännande av föreståndare och deltagare 
för explosiv vara 
Dnr: RTJ 2021/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget på förändrad taxa 
enligt: Taxa fiir till,!Jnsbesö"k, tillståndspriJvning samt godkännande av fiireståndare och deltagare 
fiir explosiv vara. 

Beskrivning av ärendet 

1 augusti 2021 gjordes förändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE). Förändringarna genomförs i syfte att försvåra illegal 
hantering av explosiva varor. De nya reglerna består av flera ändringar i LBE med 
tyngdpunkt på ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som har 
tillgång till explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter, eller har inflytande över 
sådana verksamheter. 

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor enligt LBE ska 
anmäla till tillståndsmyndigheten vilka som i verksamheten avses få delta i 
hantering, överföring, import och export av sådana varor (anmälan har tidigare 
endast omfattat föreståndaren). Kommunen ska därefter lämplighetspröva den som 
söker tillstånd, den/ de som är anmälda som föreståndare samt den/ de som är 
anmälda som deltagare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. Om 
kraven vid lämplighetsprövningen är uppfyllda, ska kommunen godkänna 
föreståndaren / föreståndarna och den/ de som är anmälda som deltagare. 
Godkännandet är en förutsättning för att de anmälda personerna ska få vara 
föreståndare respektive få delta i verksamheten. 

Avgifter enligt LBE får tas ut för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och 
undersökning av prov, godkännande av föreståndare och deltagare, godkännande av 
explosiv vara och beslut om huruvida en vara är att anse som en explosiv vara. 
Tidigare har Hässleholms kommun (Räddningstjänsten) tagit ut avgifter för 
tillståndsprövning, tillsyn och godkännande av föreståndare för explosiv vara. 
Avgift vid tillståndsbeslut enligt LBE samt godkännande av föreståndare för 
explosiv vara baseras på normal handläggningstid för det aktuella ärendet som är 
beroende av verksamheten samt omfattning av hanteringen enligt LBE. I och med 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

att ändringarna i LBE nu även omfattar godkännande av deltagare för explosiv vara 
föreslår Räddningstjänsten följande taxa för godkännande av deltagare för explosiv 
vara: 

• Debitering av deltagare för hantering, överföring, import och export av 
explosiv vara sker enligt nedlagd handläggningstid a 1024 kronor per timme 
(2021). Debitering sker per påbörjad halvtimme. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Förslaget kommer innebära en ökad avgift för verksamhetens brukare. Beroende på 
antalet anmälda deltagare kommer handläggnings tiden att variera något och därmed 
också kostnaden. Räddningstjänsten uppskattar att handläggningstiden för 
godkännande av deltagare kommer uppgå till mellan en (1) och tre (3) timmar per 
tillstånds beslut. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-09-15, § 108, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget på förändrad taxa enligt: Taxa fa'r 
till.rynsbesiik, tillståndspriivning samt godkännande av fa'reståndare och deltagare fa'r explosiv vara. 

Sänt till: 
Räddningstjänsten 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

§ 174 

Utredning av bolagsbildning för fiberenheten 
Dnr: KLF 2021/392 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en aktiebolagsbildning 
bestående av ett holdingbolag med bolagsstart senast 2021-12-31. 

2. Föreslagen bolagsordning för holdingbolaget fastställs . 

3. Föreslaget ägardirektiv för holdingbolaget med dotterbolag fastställs. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en aktiebolags bildning 
bestående av ett verksamhetsbolag med bolagsstart senast 2021-12-31. 
Verksamhetsbolaget ska ägas av holdingbolaget. 

5. Föreslagen bolagsordning för verksamhets bolaget fastställs. 

6. Aktiekapitalet i holdingbolaget sätts till 50 000 kronor. 

7. Aktiekapitalet verksamhetsbolaget sätts till 50 000 kronor. 

8. Marknadsvärderingen av fiberanläggningen fastställs till 369 miljoner 
kronor. 

9. Principen för köpeskilling fastställs enligt beskrivning av ärendet 
punkt 2.2. 

10. Principen för villkorat aktieägartillskott fastställs enligt beskrivning av 
ärendet punkt 2.3. 

11. Ett villkorat aktieägartillskott lämnas till Holdingbolaget enligt beskrivning 
av ärendet punkt 2.3. 

12. Kommunal borgen beviljas för verksamhetsbolaget på 369 miljoner kronor. 

13. Borgensavgiften för verksamhets bolaget fastställs för 2022 till samma nivå 
som föreslås för Hässleholm Miljö AB: 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Rörlig ränta 

1 år 

Verksamhets bolaget 

0,56% 

2 år 0,59% 

Fast ränta 

1 år 

2 år 

3 år 

4 år 

5 år 

6-10 år 

0,57% 

0,64% 

0,70% 

0,72% 

0,75% 

0,78% 

14. Verksamhetsbolaget beviljas tillgång till koncernkontot med en kreditlimit 
på 20 miljoner kronor. 

15. Fiberavdelningens verksamhet överflyttas senast 2022-01-01 till ett av 
kommunen helägt aktiebolag (V erksamhetsbolaget) enligt punkt 4. 

16. Valberedningen får i uppdrag att lämna förslag på styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer i bolagen senast 2021-11-29. 

17. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna nödvändiga 
handlingar i ärendet. 

18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse ägarrepresentant till bolagsstämma. 

19. I övrigt uppdras åt kommunstyrelsen att fatta nödvändiga beslut för 
bolags bildningarnas genomförande. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Lena Svensson (C) och Jonas Klein (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Vänsterpartiet anser att bredbandsutbyggnaden för alla medborgare i vår kommun 
är infrastruktur. En kommunal angelägenhet. Vi har en bestämd uppfattning att 
detta ska drivas av kommunen. Vi är bestämt emot bolagisering av kommunens 
verksamhet. 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Miljöpartiet värnar om fullmäktiges beslut om att fiber ska fmas i hela kommunens 
yta. Vi värnar också om principen om att hushållens kostnad för uppkoppling ska 
vara enhetlig och likvärdig för alla hushåll i kommunen, oavsett var dessa fmns 
placerade. 
Vi är positiva till att bilda ett kommunalt bolag och genomföra fiberuppdraget i 
bolagsform i stället för förvaltningsform. Ett bolag har mer flexibilitet att finansiera 
uppdraget, bland annat genom samarbete, genom lån och genom att utveckla 
lönsamma kommunikationstjänster. Ett bolag ska bära sina egna kostnader och inte 
påverka kommunens ekonomi. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på ärendet. 

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

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Då fiberavdelningen inte finns med efter 2021 i Strategisk plan 2021-2023 med 
Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 samt att konkurrensverksärendet i Patent 
och Marknadsdomstolen slutförts och vunnit laga kraft, finns inte några hinder för 
att bolagisera fiberverksamheten i Hässleholms kommun. 

Kommunstyrelsens ordförande gav 2021-02-23 kommundirektören i uppdrag att 
utreda en bolags bildning av fiberavdelningen. Kommundirektören har därefter 
överlämnat uppdraget till fiberavdelningen för vidare handläggning och 
fiberavdelningen har i sin tur anlitat EY för utredning av de ekonomiska, 
skattemässiga och rättsliga aspekterna vid en bolags bildning av verksamheten. 

Kommunstyrelsen 

Josteriog !!J i'I/V Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Med utgångspunkt från "Utredning driftformer för Fiberenhet" som godkändes 
2020-06-10 i kommunstyrelsen har en fördjupad utredning gjorts av EY avseende 
bolagskonstruktion, ekonomi, skattefrågor och övriga juridiska aspekter. 

Utredningen visar hur ett bolag kan bildas med bibehållen god ekonomi och att inga 
hinder eller negativa konsekvenser finns rörande skattefrågor eller övriga juridiska 
aspekter. Vidare har en marknadsvärdering gjorts på fiberanläggningen som ger ett 
indikerat nedskrivningsbehov på cirka netto 47 mkr om det sker i bolagsform. 
Genom inrättande av fiberbolag, drabbas som sagt, inte kommunens resultaträkning 
av denna nedskrivning. Med nuvarande driftform och redovisningsprinciper är det 
indikerade nedskrivningsbehovet cirka 150 mkr. 
Dessutom kan de närmast kommande förluståren hanteras av bolaget och inte över 
kommunens resultaträkning. 

En redovisning och genomgång av ärendet hölls den 1 september 2021 av konsult 
från EY och tjänstepersoner i kommunen, där samtliga medlemmar i den 
parlamentariska gruppen var inbjudna. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-09-15, § 109, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige ·följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en aktiebolags bildning 
bestående av ett holdingbolag med bolagsstart senast 2021-12-31. 

2. Föreslagen bolagsordning för holdingbolaget fastställs. 
3. Föreslaget ägardirektiv för holdingbolaget med dotterbolag fastställs. 
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en aktiebolags bildning 

bestående av ett verksamhetsbolag med bolagsstart senast 2021 -12-31. 

Verksamhetsbolaget ska ägas av holdingbolaget. 
5. Föreslagen bolagsordning för verksamhetsbolaget fastställs. 
6. Aktiekapitalet i holdingbolaget sätts till 50 000 kronor. 
7. Aktiekapitalet verksamhets bolaget sätts till 50 000 kronor. 
8. Marknadsvärderingen av fiberanläggningen fastställs till 369 miljoner 

kronor. 
9. Principen för köpeskilling fastställs enligt beskrivning av ärendet 

punkt 2.2. 
10. Principen för villkorat aktieägartillskott fastställs enligt beskrivning av 

ärendet punkt 2.3. 
11. Ett villkorat aktieägartillskott lämnas till Holdingbolaget enligt beskrivning 

av ärendet punkt 2.3. 
12. Kommunal borgen beviljas för verksamhetsbolaget på 369 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

18 (25) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

13. Borgensavgiften för verksamhets bolaget fastställs för 2022 till samma nivå 
som föreslås för Hässleholm Miljö AB: 

Rörlig ränta Verksamhetsbolaget 

1 år 0,56% 

2 år 0,59% 

Fast ränta 

1 år 0,57% 

2 år 0,64% 

3 år 0,70% 

4 år 0,72% 

5 år 0,75% 

6-10 år 0,78% 

14. Verksamhetsbolaget beviljas tillgång till koncernkontot med en kreditlirnit 
på 20 miljoner kronor. 

15. Fiberavdelningens verksamhet överflyttas senast 2022-01-01 till ett av 
kommunen helägt aktiebolag (Y erksamhetsbolaget) enligt punkt 4. 

16. Valberedningen får i uppdrag att lämna förslag på styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer i bolagen senast 2021-11-29. 

17. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna nödvändiga 
handlingar i ärendet. 

18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse ägarrepresentant till bolagsstämma. 
19. I övrigt uppdras åt kommunstyrelsen att fatta nödvändiga beslut för 

bolags bildningarnas genomförande. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att ärendet ska avslås. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheims 
avslagsyrkande och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalråden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Kommundirektören 
Fiberavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
I(ansliavdelningen 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 175 

Inrättande av koncernbolag 
Dnr: KLF 2021/579 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Kommunstyrelsen beslutar att för närvarande inte bilda något kommunalt 
koncernbolag och att förevarande ärende därmed avslutas utan ytterligare åtgärd. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 augusti 2019, § 173, att uppdra åt kommun
direktören att ta fram ett beslutsunderlag om inrättande av koncernbolag under 
andra halvåret 2020 med en tydlig konsekvensbeskrivning med samlad nyttoeffekt 
för hela koncernen. Sedermera har även en utredning om bolagisering av 
kommunens fiberverksamhet företagits. 

En konsult har biträtt kommunen med en utredning av och förslag till inrättande av 
en bolagskoncern och en bolagsstyrningsmodell för kommunens bolag. Förslaget 
har presenterats på partigrupperna och skickats på remiss till berörda bolag. 
Ett förslag till beslut om inrättande av koncernbolag har därefter tagits fram av 
kommundirektören. 

Bedömning 

Verkställd utredning visar att en koncernbildning har potential att ge flera positiva 
effekter, inte minst i kombination med att fiberverksamheten överförs till ett nytt 
bolag. Efter politiska överväganden görs dock bedömningen att något kommunalt 
koncernbolag för närvarande inte bör bildas och att något sådant förslag därför inte 
heller ska läggas fram för kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-09-15, § 110, kommunstyrelsen 
besluta att för närvarande inte bilda något kommunalt koncernbolag och att 
förevarande ärende därmed avslutas utan ytterligare åtgärd. 

Sänt till: 
Kommundirektör / ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 176 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Uppdatering av taxor för felparkeringsavgifter 
Dnr: KLF 2021/456 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad taxa för felparkeringsavgifter. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter och Jonas Klein (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar avslag på punkt 1 och 3 och bifall till punkt 2. 
;?J)~-lt>-~ 

Jonas Klein ( ) instämmer i Hanna Nilssons yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Hanna Nilssons yrkande och finner 
arbetsutskottets förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden har genom beslut den 27 maj 2021, § 54, föreslagit 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Anta nya förslag på taxor för felparkeringsavgifter enligt följande: 

1. Felparkeringsavgiften på 400 kr ändras till 600 kr (grund) 

2. Felparkeringsavgiften på 1000 kr ändras till 1500 kr (handikapp) 

3. Felparkeringsavgiften på 600 kr ändras till 800 kr (övrig) 

Taxan för felparkeringsavgifter har varit oförändrad sedan 2009. Tekniska 
förvaltningen har i dialog med polisen tagit fram förslag till nya taxor som är mer i 
nivå med felparkeringsavgifter i övriga landet. 

Kommunstyrelsen 

Josteciog ~ '{ yj Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-09-15, § 111, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad taxa för felparkeringsavgifter. 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet avseende taxans punkt 1 och 3. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till taxans punkt 2, vidare yrkar hon avslag på 
taxans punkt 1 och 3. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till liggande förslag i sin helhet. 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut avseende taxans punkt 1 mot 
Hanna Nilssons avslagsyrkande och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Ordförande ställer därefter taxans punkt 2 under proposition och finner den 
bifallen. 

Ordförande ställer slutligen liggande förslag till beslut avseende taxans punkt 3 mot 
Hanna Nilssons avslagsyrkande och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Josteriog !J ~'(\/ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 177 

Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Dnr: KLF 2021/551 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2022 för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2022 för 
kommunfullmäktige med ändringen att kommunfullmäktige 2022-10-03 flyttas fram 
till 2022-10-17. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har tagits fram. Planeringen omfattar även tider för 
inlämning av ärenden och tider för beredningsutskott och ärendegenomgång. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-09-15, § 113, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2022 för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därtill kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2022 för 
kommunfullmäktige med ändringen att kommunfullmäktige 2022-10-03 flyttas fram 
till 2022-10-17. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att kommunfullmäktige 2022-10-03 flyttas fram till 
2022-10-17. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

:!J ~~ 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut under proposition med den av Lena 
Wallentheim föreslagna ändringen och finner det bifallet. 

Sänt till: 
Alla nämnder och bolag 
Revisionen 
Avdelningschefer kommunlednings förvaltningen 
Chefssekreterare kommunledningsförvaltningen 
Ansvarig publicering webb 

Kommunstyrelsen 

Jos,.,,, i:J lw Utdraget bestyrkes 
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