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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 48 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 49 

Anmälan av delegationsbeslut § 50 

övriga anmälningar § 51 

Kommunens organisation avseende ärenden rörande den nya § 52 
vissel blåsarlagen 

Taxa för tillsyn LSO och LBE, tillståndsprövning enligt LBE samt § 53 
godkännande av föreståndare och deltagare explosiv vara 

Månadsuppföljning per den 28 februari 2022 § 54 

Årsredovisning 2021 § 55 

Intern kontroll 2021 - Granskningsrapporter § 56 

Lokalbehovsplan för kommunledningsförvaltningen 2023-2027 § 57 

Verksamhetsområde för del av Vinslöv 5: 1 m fl § 58 

Ny bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB § 59 

Revidering av delegeringsregler för kommunstyrelsen § 60 

Initiativärende - Betala ut lön tidigare till kommunens anställda § 61 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§48 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar kort om att stort fokus ligger på 
flyktingmottagning och att arbetet med krigsplanering nu kommer att påbörjas. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ ~ 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om att det varit styrelsemöte där 
man beslutat att gå vidare med en gemensam trygghetscentral i SKNO och ärendet 
går nu vidare till respektive kommun for hantering. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

RTJ 2022/3-1 
Räddningstjänsten - Delegations beslut enligt LSO och LBE samt utfört arbete 
avseende sotning och brandskyddskontroll januari 2022. 

KLF 2022/116-1 
Kommunledningsförvaltningen- Delegationsbeslut om tätortsbidrag för 
verksamhetsåret 2022. 

KLF 2022/147-1 
Kommunledningsförvaltningen - Delegations beslut avseende anställningar 
utfärdade i februari 2022. 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 
Personalutskottet 2022-03-17 

Kommunstyrelsen 

J"'''''' 6 ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 51 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2022-4 
Kommunledningsförvaltningen - Utvärdering av placeringsverksamheten 2021. 

KLF 2022-5 
Cliens kapitalförvaltning- Totalrapport per den 28 februari 2022. 

KLF 2022/62-1 
Interna kontrollplaner 2022 samt risk- och väsentlighetsanalyser. 

KLK 2018/1065-3 
Kommunledningsförvaltningen - Rutiner i enlighet med dataskyddsförordningen 
har tagits fram av dataskyddsombudet och fastställts av kommundirektören. 

KLF 2022/140-1 
Remissvar från Hässleholm Miljö AB på betänkandet En säker tillgång till 
dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81). 

KLF 2021/912-1 
Hässleholms kommuns energiuppföljning 2021 med analys. 

KLF 2022/219 
Kommunövergripande personalnyckeltal 

Protokoll 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 2022-02-14 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 2022-03-07 
HIBAB styrelsemöte 2022-02-09 
Hässlehem AB styrelsemöte samt årsstämma 2022-03-17 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2022-03-02 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 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, t ex via 
intranät. - Kommunen har nu slutit avtal om leverans av ett sådant system 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

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

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-03-16, § 37, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens hantering av ärenden enligt den 
nya visselblåsarlagen ska ske i den ordning som beskrivs nedan. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sänt till: 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget på förändrad taxa 
enligt Taxa flir tillrynsbeso·k, tillståndspro·vning samt godkännande av fo"reståndare och deltagare 
flir 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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-03-16, § 32, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget på förändrad taxa enligt Taxa flir 
tillrynsbesök, tillståndspro·vning samt godkännande av flireståndare och deltagare flir explosiv vara. 

Sänt till: 
Räddningstjänsten 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Joste,iog ~ J,J Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

Månadsuppföljning per den 28 februari 2022 
Dnr: KLF 2022/180 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Förvaltningarnas månadsuppföljning och helårsprognos per den 28 februari 
2022 godkänns. 

2. Samtliga nämnder med underskott ska redogöra för aktuell prognos och 
åtgärdsplan vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj. Underlag som 
ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde upprättas enligt anvisad 
mall och mejlas till ekonomiavdelningen (christina.halling@hassleholm.se) 
senast den 3 maj. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen prognostiserar ett negativt resultat för 2022 på -47,4 mnkr. Jämfört 
med budget visar prognosen ett underskott på -51,5 mnkr. Arets 
investeringsverksamhet beräknas uppgå till 540,2 mnkr vilket är 128,8 mnkr lägre än 
budget och en genomförandegrad på cirka 81 procent. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 55 

Årsredovisning 2021 
Dnr: KLF 2022/27 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

Kommunstyrelsen föreslår 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. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Omröstning 

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. 

Beskrivning av ärendet 

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

Sänt till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 

Kommunstyrelsen 

Justerij _ j;,,'. / 

~ if.J 

Utdraget bestyrkes 
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Hässlehol1ms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

Intern kontroll 2021 - Granskningsrapporter 
Dnr: KLF 2022/81 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner ekonomiavdelningens utvärdering av hur 
kommunens samlade arbete med intern kontroll fungerar. 

Beskrivning av ärendet 

Utvärderingen visar att alla nämnder genomfört granskningsrapporten och använt 
avsedd mall. Samtliga nämnder har godkänt rapporterna. Granskningsrapporterna 
är tydliga vad avser struktur och relevant innehåll. Hos tre förvaltningar finns 
kontrollmoment som inte genomförts eller genomförts på annat sätt än angivet i 
planen, men i samtliga fall finns en motivering till varför och information om att 
kontrollmomentet återkommer i 2022-års interna kontrollplan. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-03-16, § 33, kommunstyrelsen att 
godkänna ekonomiavdelningens utvärdering av hur kommunens samlade arbete 
med intern kontroll fungerar. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

J,sreriag ~ ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

Lokalbehovsplan för kommunledningsförvaltningen 
2023-2027 
Dnr: KLF 2022/107 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens lokalbehovsplan 
2023-2027. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens riktlinjer för lokalförsörjning ska respektive nämnd/ förvaltning 
besluta om en femårig lokalbehovsplan. Lokalbehovsplanen ska uppdateras årligen. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till lokalbehovsplan för 
2023-2027, se bifogad bilaga 1. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-03-16, § 34, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens lokalbehovsplan 
2023-2027. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Josteria~ J,0 Utdraget bestyrkes 
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H~· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

§ 58 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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. 

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 förstås, 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. 

Kommunstyrelsen 

JosOOriog ~ nJ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

H·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-03-16, § 36, kommunstyrelsen att 
föreslå 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 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ µ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

H ·· sslehotms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 59 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande 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. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

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

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). 

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

Kommunstyrelsen 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

Revidering av delegeringsregler för kommunstyrelsen 
Dnr: KLF 2022/96 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar de reviderade delegeringsreglerna med följande ytterligare 
ändringar: 

I Avsnitt A. Allmänna ärenden, punkt 4.1 och 4.2, stryks "chef för 
Hässleholms fibernät" i kolumnen Delegat. 

Avsnitt B. Ekonomisk förvaltning, punkt 1.2 (inklusive punkterna 1.2.1 -
1.2.6) stryks helt. 

Tidigare gällande delegeringsregler upphör därmed att gälla. 

Yrkande 

Stefan Larsson (M) yrkar att följande ändringar görs: 

I Avsnitt A. Allmänna ärenden, punkt 4.1 och 4.2, stryks "chef för 
Hässleholms fibernät" i kolumnen Delegat. 

Avsnitt B. Ekonomisk förvaltning, punkt 1.2 (inklusive punkterna 1.2.-1.2.6) 
stryks helt. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut med de av Stefan Larsson föreslagna 
ändringarna och finner förslaget inklusive ändringar bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Då kommunfullmäktige beslutat att bolagisera fiberavdelningen behöver de delar i 
delegeringsreglerna som hänför sig till den avdelningen strykas. I samband med 
detta har även en generell översyn genomförts, vilket resulterat i ytterligare ett antal 
förslag till ändringar. Kommunledningsförvaltningens avdelningschefer och andra 
berörda funktioner har inkommit med synpunkter. 

Följande ändringar föreslås. 

Kommunstyrelsen 

J,steriog j tiJ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Under A. Allmänna ärenden punkt 6.2 föreslås att tillstånd att använda 
kommunvapnet delegeras direkt till kommunikationschefen då det i praktiken ändå 
är denna som gör bedömningarna. 

I samma avsnitt punkt 6.3 har kameraövervakningslagen ersatts av 
kamerabevakningslagen. Delegat har tidigare varit säkerhetschefen men då den 
tjänsten inte längre finns föreslås förvaltningschefen bli delegat med 
vidaredelegering tillåten. 

Slutligen föreslås en ny punkt 6.8 läggas till för att reglera yttranden över ansökan 
om förordnande som borgerlig vigselförrättare samt lämna förslag på ny 
vigselförrättare till Länsstyrelsen. 

Under C. Personalärenden punkt 1.3 föreslås delegat ändras till förvaltningschef 
med vidaredelegering tillåten. Under samma avsnitt, som avser ärenden om personal 
inom samtliga förvaltningar, föreslås en ny punkt 1.17 läggas till avseende 
krigsplacering av personal. 

Avsnitt D. Ärenden rörande fastigheter förslås strykas helt. De första punkterna är 
kvarlevor från när kommunstyrelsen ansvarade för exploateringsverksamheten och 
den andra delen avser fiberverksamheten som nu bolagiserats. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Samtliga förvaltningar 
Kommunledningsförvaltningens avdelningschef er 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-30 

Initiativärende - Betala ut lön tidigare till kommunens 
anställda 
Dnr: KLF 2022/211 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet för beredning. 

Yrkande 

Ordförande föreslår att ärendet remitteras för beredning. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan remitteras för beredning och 
finner förslaget bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD) har lämnat in ett initiativärende om att 
betala ut lön tidigare till kommunens anställda. De anför följande: 

"Utbetalning av lön sker olika datum beroende på var man jobbar någonstans. I den 
privata sektorn sker utbetalning oftast 24-26:e varje månad om det inte sker innan 
storhelg. Inom den kommunala sektorn sker ofta utbetalningen av lön den 27:e 
varje månad, och så även i Hässleholms kommun. 

Mycket i vårt samhälle bygger på att lönen utbetalas den 25:e och ibland kan det till 
och med vara så att sista betalningsdag på fakturor är den 27:e. För att underlätta 
för kommunens anställda yrkar sverigedemokraterna: 

-Att lön utbetalas till de kommunalt anställda och arvoderade senast den 25:e varje 
månad." 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen 

Kommunstyrelsen 

J"'reo,, ~ tp Utdraget bestyrkes 
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