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Sven Lundh (SD) 
Joachim Fors (S) 
Irene Nilsson (S) 
Henrik Backlund (S) 

Paul Thurn, Camilla Lindoff. 
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Stefan Larsson, Douglas Roth, Christer Caesar, Thomas Haraldsson, Jens Lindholrn, 
Susanne Lottsfeldt, Ola Lindahl, Magnus Akeborn, Dolores Öhman. 
Kommundirektör Bengt-Arne Persson, kanslichef Marina Nillund, ekonomichef Eva
Lotta Svensson, ekonom Gunilla Edvinsson, fastighetsstrateg Predrag Amanovic, 
fiberchef Tony Hadarsson, kommunsekreterare Louise Davids son, nämndsekreterare 
Angela Samarzija. 

Lena Wallentheim 
Hanna Nilsson 

Kommunledningsförvaltningen, 2021-11-18 

§§ 194-196 

Angela Samarzija 

Ordförande 

Justerare 

Lars J ohnsson (M) 

~~ 
Lena Wallentheim (S) 
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Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023- § 194 
2024 

Lokalförsörjningsplan 2022-2026 § 195 

Bolagisering av fiberavdelningen § 196 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 194 

Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024 
Dnr: KLF 2021/519 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar Strategisk plan med budget 2022 och flerårsplan 
2023-2024. 

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,20 kronor för år 2022. 

3. Kommunstyrelsen får under år 2022 låna 142 miljoner kronor, internt eller 
externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 

4. Kommunfullmäktige beslutar om att ändra anslagstyp för 
investeringsprojekt GIS-plattform på miljö- och stads byggnadsnämnden 
som ligger i investerings budgeten för 2021. Den nya GIS-plattformen 
föreslås ändras från anslagstyp 2 till anslagstyp 1. 

Kommunfullmäktige beslutar ge tekniska nämnden följande uppdrag: 

1. Tillse att planarbetet genomförs under år 2022 för att öppna upp 
Magasinsgatan mot Viaduktsrondellen i Hässleholm. 

2. Utvärdera internhyressystemet i syfte att se över och förbättra regelverket. 
Redovisning ska ske på kommunstyrelsen den 26 september 2022. 
Redovisningsmaterialet ska vara kansliet tillhanda senast den 1 7 september 
2022. 

3. I kommande markanvisningsavtal ska (om möjligt) byggnation av 
bostadsrätter och ägarlägenheter prioriteras före hyresrätter i syfte att uppnå 
en blandad bebyggelse gällande upplåtelseformer. Uppföljning ska ske 
årligen på kommunstyrelsens sammanträde i december. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i 
beslutet. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Yrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-17 

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

Beskrivning av ärendet 

Budgetberedningen har upprättat ett förslag till Strategisk plan med budget 2022 
och flerårsplan 2023-2024 enligt bilaga 1. Budgetförslaget bygger på en oförändrad 
skattesats på 21,20 kronor för år 2022. Förslaget bygger även på att 
kommunstyrelsen under år 2022 får låna 142 miljoner kronor, internt eller externt, 
till investeringar inklusive fastighetsköp. 

Budgetberedningen förslår kommunfullmäktige besluta om att ändra anslagstyp för 
investeringsprojekt GIS-plattform på miljö- och stads byggnadsnämnden som ligger 
i investerings budgeten för 2021. Den nya GIS-plattformen föreslås ändras från 
anslagstyp 2 till anslagstyp 1. Då flertalet kommunala förvaltningar kommer att 
kunna använda sig av den nya GIS-plattformen för att effektivisera sina 
verksamheter kan investeringen ses kom en kommunövergripande investering, och 
då bör miljö- och stadsbyggnadsnämnden få budgetkompensation för 
kapitalkostnader och övriga driftkostnader som är kopplade till investeringen. 

I bilaga 2 finns protokoll från centrala samverkan samt förhandlingsprotokoll med 
Brandmännens Riksförbund. Protokollen kommer att kompletteras med 
underskrifter inför kommunstyrelsens sammanträde den 17 november 2021. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 195 

Lokalförsörjningsplan 2022-2026 
Dnr: KLF 2020/219 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidare politisk beredning. 

Yrkande 

Lars J ohnsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för vidare politisk beredning 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras och finner att det ska återremitteras. 

Beskrivning av ärendet 

Budgetberedningen har upprättat ett förslag till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 

som inkluderar en handlingsplan. 

Framtagningen och beredningen av förslag till lokalförsörjningsplan har skett i 

samarbete med lokalnyttjande nämnder som fått redovisa sina lokalbehov och 

tekniska nämnden som också har lämnat underlag för lokalerna med avseende på 

areor, typ av objekt och internhyra. Lokalförsörjningsplanen 2022-2026 bygger i 

huvudsak på uppgifter som redovisats under 2020. Planeringen bygger på analyser 

av de mål, strategier, behov och planer som uttrycks av kommunfullmäktige, 

nämnders lokalbehovsplaner och det löpande arbetet med lokalförsörjning, såväl i 

beredningsgrupper som i den strategiska lokalförsörjningsgruppen. 

Strategiska lokalförsörjningsgruppen har identifierat åtgärder, utredningar och 
prioriterat arbete inom kommunens lokalförsörjning för de kommande åren. 
Budgetberedningens föreslagna åtgärder redovisas i handlingsplan som sträcker sig 
över planperioden, se punkt 6.2 i bilaga 1 Lokalförsörjningsplan Hässleholms 
kommun 2022-2026. Den beräknade kostnaden för åtgärdsförslagen som 
framkommer i handlingsplanen inryms inom budgetposten 
"Organisationsförändring av strategisk lokalförsörjning" som budgetberedningen 
föreslår ska överflyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-17 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen 

Josteciog 6 fy} Utdraget bestyrkes 
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§ 196 

Bolagisering av fiberavdelningen 
Dnr: KLF 2021/392 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfulhnäktige att fatta följande beslut. 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en bolagisering av 
fiberavdelningen bestående av 
a) ett av kommunen helägt holdingbolag 
b) ett verksamhetsbolag, som ska vara helägt av holdingbolaget. 
Bolagen ska påbörja sina verksamheter senast den 31 december 2021. 

2. Fastställa föreslagen bolagsordning för holdingbolaget. 

3. Fastställa föreslaget ägardirektiv för holdingbolaget med dotterbolag. 

4. Fastställa föreslagen bolagsordning för verksamhetsbolaget (dotterbolaget). 

5. Aktiekapitalet i holdingbolaget sätts till 50 000 kronor. 

6. Aktiekapitalet i verksamhetsbolaget sätts till 50 000 kronor. 

7. Marknadsvärderingen av fiberanläggningen fastställs till 369 miljoner 
kronor. 

8. Principen för köpeskilling fastställs enligt beskrivning av ärendet punkt 2.2 i 
tjänsteskrivelse den 1 september 2021. 

9. Principen för villkorat aktieägartillskott fastställs enligt beskrivning av 
ärendet punkt 2.3 i tjänsteskrivelse den 1 september 2021. 

10. Ett villkorat aktieägartillskott lämnas till holdingbolaget enligt beskrivning 
av ärendet punkt 2.3 i tjänsteskrivelse den 1 september 2021. 

11. Kommunal borgen beviljas för verksamhets bolaget på 369 miljoner kronor. 

12. Borgensavgiften för verksamhetsbolaget fastställs för 2022 till samma nivå 
som föreslås för Hässleholm Miljö AB: 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Rörlig ränta 

1 år 

2 år 

Fast ränta 

1 år 

2 år 

3 år 

4 år 

5 år 

6-10 år 

Verksamhets bolaget 

0,56% 

0,59% 

0,57% 

0,64% 

0,70% 

0,72% 

0,75% 

0,78% 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 
2021-11-17 

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

14. Fiberavdelningens verksamhet inklusive personal överflyttas senast 
2022-01-01 till verksamhetsbolaget enligt punkt 1. 

15. Kommunfullmäktige beslutar i särskilt ärende om styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer i holdingbolaget och verksamhets bolaget. 

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

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

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

19. Kommunfullmäktige ska vid decembersammanträdet besluta om de 
ändringar i den kommunala författningen "Bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda" som förevarande beslut föranleder. 

20. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verkställa förevarande beslut oaktat att 
det inte har vunnit laga kraft. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Kommunstyrelsen 

Justering Uld ragel bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-11-17 
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Protokollsanteckning 

Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet anser att bredbandsutbyggnaden för alla medborgare i vår kommun 
är infrastruktur. Detta är kommunal angelägenhet. Vi har en bestämd uppfattning 
att detta ska drivas av kommunen. Vi är bestämt emot bolagisering av kommunens 
verksamhet. Vi ser risker med sämre transparens och ökade kostnader." 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på ärendet. 

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

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lena Wallentheims yrkande röstar nej." 

8 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT JA NEJ 
AV- TJÄNSTGÖRANDE 
STÅR ERSÄTTARE 

Karin Axelsson X 

Robin Gustavsson X 

Agneta Olsson Enochsson X 

Hanna Nilsson, 1 :e vice ordförande X 

Ulf Berggren X 

Sven Lundh X 

Bj effl Wt:tlm::;ti'lf X Paul Thurn 

Lena Wallentheim, 2:e vice ordförande X 

Joachim Fors X 

Irene Nilsson X 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Lars J ohnsson, Ordförande X 

8 
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Sammanträdesdatum 
2021-11-17 

X 

X Camilla Lindoff 

5 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tidigare tagit fram ett förslag till bolagisering av 
fiberavdelningen. Förslaget behandlades i kommunfullmäktige den 25 oktober 2021, 
§ 221. Kommunfullmäktige beslutade på begäran av en minoritet att återremittera 
ärendet. Som skäl angavs att ekonomiavdelningen skulle ges tillfälle att granska det 
ekonomiska siffermaterialet och göra ett uttalande om dess riktighet samt att även 
revisorerna borde ges en möjlighet att uttala sig kring kalkylerna. 

Revisorerna har nu inkommit med yttrande, av vilket framgår bland annat följande. 

Under 2020 genomförde revisionen en granskning av fiberverksamheten. Våra 
iakttagelser rörde bl a brister i kalkylens tekniska kvalitet samt svårigheten att 
bedöma rimligheten i olika antaganden och avsaknad av känslighetsanalyser som 
kan tydliggöra vilka finansiella risker som förelåg. Rapporten har översänts till 
kommunstyrelsen med rekommendationerna att känslighetsanalyser ska redovisas, 
att det behövs tydliga internkontrollmål för fiberverksamheten och att den tekniska 
kvaliteten måste säkerställas. Revisorerna har därefter haft enskilt möte med 
representanter för fiberverksamheten för att tydliggöra revisionens slutsatser och 
rekommendationer. Vi gör bedömningen att revisionen på detta sätt har påpekat 
brister under 2020 och därmed överlämnat till kommunstyrelsen att vidta åtgärder 
för att säkerställa tillräcklig kvalitet i underlag och tillräcklig kvalitet i underlag för 
styrning och uppföljning av fiberverksamheten. Vi utgår ifrån att kommunstyrelsen 
har säkerställt detta, då verksamheten är underställd kommunstyrelsens ansvar. När 
det gäller siffermaterialets relevans inför bolagiseringen hänvisar vi till 
kommunstyrelsens ansvar. För närvarande genomför vi en mindre granskning 
rörande kalkylens tekniska kvalitet och de rekommendationer vi lämnade 2020. 
Rapporten är ännu inte färdigställd. Den kommer att hanteras enlig gängse process 
med faktakontroll och redovisas i revisorskollegiet för beslut om godkännande. 
Därefter kommer granskningen att inom kort översändas med missiv till 
kommunfullmäktige för information och till kommunstyrelsen för yttrande. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Även kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning har inkommit med 
yttrande, av vilket framgår bland annat att de bokförda värden som värderingen 
jämförs med synes stämma. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att de yttranden från kommunens 
revisorer och ekonomikontoret som inkommit inte ska föranleda någon ny 
bedömning av ärendet. Några mindre, redaktionella ändringar samt några tillägg i 
beslutsförslaget har dock gjorts. 

I 13 kap kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser om laglighetsprövning. I 13 
kap 14 § stadgas följande. 

Ett beslut som kan överklagas enligt detta kapitel får verkställas innan det fått laga 
kraft om inte särskilda skäl talar mot det. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas 
till om verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att beslutet går att rätta om det skulle 
upphävas efter domstolsprövning. Inte heller finns det några andra särskilda skäl 
som talar emot att beslutet ska får verkställas innan det vunnit laga kraft. Det ska 
alltså få verkställas innan det vunnit laga kraft. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-11-29, § 239, på begäran av en minoritet att 
återremittera ärendet. Ekonomiavdelningen ska ges tillfalle att granska det 
ekonomiska siffermaterialet och göra ett uttalande om dess riktighet. Även 
revisorerna bör ges en möjlighet att uttala sig kring kalkylerna. 

Sänt till: 
Kommunens revisorer 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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