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Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2022-06-15, kl. 13:30-17:12 
Ajournering kl.14:28-14:50 
Lars J ohnsson (M) ordförande 
Hanna Nilsson (SD) 1 :e vice ordförande 
Lena Wallentheim (S) 2:e vice ordförande 
Karin Axelsson (M) 
Robin Gustavsson (KD) (§§ 95-100, 102-107) 
Agneta Olsson Enochsson (L) 
Ulf Berggren (SD) 
Björn Widmark (FV) 
Joachim Fors (S) 
Lena Svensson (C) 

Paul Thurn, Camilla Lindoff, Ola Lindahl, Christer Caesar(§§ 101, 108-110) 

Stefan Larsson, Douglas Roth, Thomas Haralds son, Jens Lindholm, Susanne 
Lottsfeldt, Jonas Klein, Magnus Akeborn, Anders Edwall. 
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Kommundirektör Bengt-Arne Persson, bitr. förvaltningschef Amra Salihovic, 
förvaltningschef KFF Anders Rosengren, förvaltningschef AMF Veronika Öhrvik, 
ekonom AMF Fredrik Cederberg, ekonom AMF Mathias Bjärnek, räddningschef 
Johan Wendt, förvaltningschef TF Mats Svensson, ekonom Gunilla Edvinsson, 
personalchef Marie Söderqvist, förhandlingssekreterare Lotta Carlsson, 
kommunsekreterare Louise Davidsson, nämndsekreterare Angela Samarzija. 

Lena Wallentheim 
Hanna Nilsson 

Kommunledningsförvaltningen, 2022-06-10 

§§95-110 

Sekreterare Angela Samarzija 

Ordförande 

Justerare 

Lars J ohnsson (M) 

~vJ 
Lena Wallentheim (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2022-06-15 

2022-06- -2.l 

2022-07- r~ 

Kommunlednings förvaltningen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören § 95 

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 96 

Anmälan av delegationsbeslut § 97 

Ovriga anmälningar § 98 

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2022 § 99 

Avgift onödiga automatiska brandlarm § 100 

Tilläggsfinansiering för om- och tillbyggnad av Furutorpshallen i § 101 
Vinslöv 

Upplåtande av tomträtt på fastigheten Tottarp 1 :37 och upplåtande av § 102 
nyttjanderätt på fastigheten Tottarp 1 :30 

Trafikplats till Hässleholm Nord § 103 

Månadsuppföljning per den 30 april 2022 § 104 

Delårsrapporter april 2022, kommunala bolag § 105 

Uppföljning/utvärdering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till § 106 
förtroendevalda 

Fritidsbank i Hässleholms kommun § 107 

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2021 enligt 6 kap. § 108 
9 § kommunallagen . 

Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter § 109 

Motion om gratis mensskydd i kommunens skolor § 110 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Information från kommundirektören 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar bland annat om kommunens 
arbete med beredskapsförberedelser och flyktingmottagande. 

Kommunstyrelsen 

Justering} 

0 
Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

K.ommundirektör Bengt-Arne Persson informerar kort om senaste styrelsemötet. 
Protokollet kommer att redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i augusti 
2022. 

Kommunstyrelsen 

Justering / 

~ 
Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

RTJ 2022/7-1 
Räddningstjänsten - Delegations beslut LSO och LBE samt utfört arbete sotning 
och brandskyddskontroll under mars och april 2022 

KLF 2022/ 403-1 
Kansliavdelningen - Delegationslistor anställningar maj månad 2022 
kommunlednings förvaltningen 

Protokoll 
Personalutskottet 2022-05-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

H .. ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 98 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KLF 2022-11 
Totalrapport för kapitalförvaltningen per den 30 april 2022 

KLF 2022/396-1 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden översänder Hässleholms kommuns 
energiuppföljning för 2021 

KLF 2022/377-1 
Kommuner och regioner (SKR) har den 20 maj 2022 beslutat om 
sammanträdesplan för SKR:s beredningar, delegationer och styrelsen för 2023 

KLF 2022/362-1 
Ändring av sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott i november månad 

Protokoll 
Sydarkiveras förbundsstyrelsemöte 2022-04-08, verksamhetsplan 2023 med budget 
HIBAB styrelsemöte 2022-05-04 
Hässleholms fibernät AB styrelseprotokoll samt bolagsstämma till och med 2022-04-24 
Hässleholms Fibernät Holding AB protokoll och bolagsstämma till och med 2022-01 -20 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

j 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 99 

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2022 
Dnr: RT J 2022/5 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Avgifter för sotning och brandskyddskontroll justeras i enlighet med 
sotningsindex enligt Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 22:09. 

2. De reviderade avgifterna antas att gälla från och med den 1 juli 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2003, § 55, bland annat att införa 
sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83. Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) utkommer årligen med cirkulär med årets 
sotningsindex för de kommuner som beslutat att tillämpa kommunförbundets 
cirkulär 2002:83. 

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år, behöver 
hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. 
Vid senare införande justeras indexet så att värdet av uppräkningen för 12 månader 
ska kunna erhållas under farre månader. Sotningsindex vid respektive tillämpning 
varierar således beroende på både när index infördes för 2021 och när det införs för 
2022. 

Pandemin försköt 2020 års avtalsrörelse vilket medförde att sotningsindexet då blev 
mycket försenat. För de kommuner som justerat taxan sent har det medfört 
svängningar i taxan. Det är angeläget att justera taxan så snart som möjligt för att 
undvika behov av större justeringar i taxan. 

Under föregående år, 2021, infördes de nya avgifterna i Hässleholms kommun den 
15 november. Då justerades taxan med -8,03 %. På grund av pandemin och sena 
höjningar låg taxan på för hög nivå för de första 7 ,5 månaderna (1 / 4 - 15 / 11) 2021, 
vilket innebar att taxan behövdes sänkas för att det skulle bli rätt värde för helåret. 

Den nuvarande taxan från 2021 ("minustaxan") är ett resultat av den förskjutna 
avtalsrörelsen 2020 och påverkar kommande indexhöjning mycket. Ju tidigare taxan 
för 2022 införs, desto mindre blir indexhöjningen. De reviderade avgifterna antas 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

gälla från och med den 1 juli 2022, vilket gör att årets indexreglering sker med 12,19 
%. 

Avgifter för småhus bygger på principen debitering av grundavgift samt nedlagd tid 
på plats. Syftet med detta är att förenkla och förtydliga debiteringen för såväl 
kunder som entreprenörer. I grundavgiften ingår normalt för- och efterarbete samt 
körtid till/ från objektet. Plats besöket debiteras per påbörjad 15 minut. Övriga 
objekt (t.ex. restauranger, flerbostadshus) debiteras likt tidigare år, d.v.s. debitering 
per nedlagd mantimme. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-01, § 54, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Avgifter för sotning och brandskyddskontroll justeras i enlighet med 
sotningsindex enligt Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 22:09. 

2. De reviderade avgifterna antas att gälla från och med den 1 juli 2022. 

Sänt till: 
Räddningstjänsten 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

H"·ssl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 100 

Avgift onödiga automatiska brandlarm 
Dnr: RT J 2022/6 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avgiften för onödigt automatlarm är 5 633 kronor 
från och med 1 juli 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Med onödigt automatiskt brandlarm avses ett aktiverat automatiskt brandlarm 
anslutet till SOSAB (112) som sedan i sin tur larmar ut räddningstjänsten på 
utryckning, och där ingen brand eller annan olyckshändelse föreligger. 2021 var 
avgiften för ett onödigt automatiskt brandlarm 5490 kr. Räddningstjänsten föreslår 
att avgiften skall höjas i enlighet med arbetskostnadsindex (2,6 %). 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-01, § 55, kommunstyrelsen att 
avgiften för onödigt automatlarm är 5 633 kronor från och med 1 juli 2022. 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Räddningstjänsten 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H""ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

§ 101 

Tilläggsfinansiering för om- och tillbyggnad av 
Furutorpshallen i Vinslöv 
Dnr: KLF 2021/671 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Ytterligare 3 miljoner kronor avseende om- och tillbyggnad av 
Furutorpshallen i Vinslöv tillskjuts tekniska nämndens investeringsbudget 
2023 med anledning av att inkomna anbud överstiger tidigare beslutad 
budget. 

2. Finansieringen på 3 miljoner kronor sker genom att beloppet arbetas in i 
Strategisk plan med budget 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025. 

3. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

4. Föreliggande reviderat förslag till avsiktsförklaring godkänns. 

5. Bidraget på 6 miljoner kronor från Sparbanksstiftelsen Vinslöv budgeteras 
som en intäkt på finansförvaltningen år 2023. 

6. Kommunstyrelsens ordförande befullmäktigas att underteckna den 
reviderade avsiktsförklaringen mellan Hässleholms kommun och 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv samt de eventuellt ytterligare avtal som därefter 
kan förekomma. 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Robin Gustavsson (KD) i handläggningen av detta 
ärende. Christer Caesar (KD) tjänstgör i hans ställe. 

Kommunstyrelsen 

Joste,iog 5 Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

H'"ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Inkomna anbud avseende om- och tillbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv har 
sammanställts och utvärderats och den lägsta anbudssumman uppgår till 16,990 
mnkr. Totala projektkostnaden uppgår till 20,4 mnkr. I entreprenaden har inarbetats 
underhållsarbeten för 888 tkr som kommer att finansieras av telmiska 
förvaltningens reinvesteringsbudget. Under 2021 har dessutom genomförts 
säkerhetsarbeten avseende brandskyddsåtgärder inom befintlig idrottshall till en 
kostnad av 1,5 mnkr som finansierats ur tekniska nämndens reinvesteringsbudget. 
Tilldelad investeringsbudget uppgår till 17,4 mnkr vilket medför att projektbudgeten 
överskrider investeringsbudgeten med 3,0 mnkr. Av denna anledning föreslås 
kommunstyrelsen att besluta om att tillskjuta ytterligare 3,0 mnkr i 
investeringsmedel till tekniska nämnden för finansiering av den utökade 
investeringsutgiften. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-01, § 58, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Ytterligare 3 miljoner kronor avseende om- och tillbyggnad av 
Furutorpshallen i Vinslöv tillskjuts tekniska nämndens investeringsbudget 
2023 med anledning av att inkomna anbud överstiger tidigare beslutad 
budget. 

2. Finansieringen på 3 miljoner kronor sker genom att beloppet arbetas in i 
Strategisk plan med budget 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025. 

3. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

4. Föreliggande reviderat förslag till avsiktsförklaring godkänns. 

5. Bidraget på 6 miljoner kronor från Sparbanksstiftelsen Vinslöv budgeteras 
som en intäkt på finansförvaltningen år 2023. 

6. Kommunstyrelsens ordförande befullmäktigas att underteckna den 
reviderade avsiktsförklaringen mellan Hässleholms kommun och 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv samt de eventuellt ytterligare avtal som därefter 
kan förekomma. 

Kommunstyrelsen 

Justering 

J <..) 

Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Protokollsanteckning, Björn Widmark (M) 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Håkan Nilsson Entreprenad AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering 1.,1. 
~ .t 

Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Upplåtande av tomträtt på fastigheten Tottarp 1 :37 och 
upplåtande av nyttjanderätt på fastigheten Tottarp 
1 :30 
Dnr: KLF 2022/253 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Godkänna föreliggande tomträttsavtal avseende fastigheten Tottarp 1:37. 

2. Godkänna föreliggande nyttjanderättsavtal avseende del av fastigheten 
Tottarp 1:30 

3. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna ovannämnda 
avtal, när förevarande beslut vunnit laga kraft. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden fattade den 24 mars 2022, § 20, följande beslut. 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunsty
relsen föreslå kommunfullmäktige att: 
1. Godkänna bilagt tomträttsavtal för upplåtande av fastigheten Tottarp 1:37, 
bilaga 1. 
2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna tomträttsavtalet 
då beslutet vunnit laga kraft. 
3. Godkänna bilagt nyttjanderättsavtal för upplåtande av del av fastigheten 
Tottarp 1:30, bilaga 2. 
4. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
nyttjanderättsavtalet då beslutet vunnit laga kraft. 

Av protokollet från sammanträdet framgår vidare följande. 

Tekniska förvaltningen har träffat ett avtal om att upplåta fastigheten Tottarp 1 :37 
med tomträtt till verksamhetsutövaren av Lursjöns Camping och Servering. 
Fastigheten Tottarp 1:37 består av ytan som upptas av serveringsbyggnaden vid 
Lursjöbadet. Tekniska förvaltningen har även träffat ett nyttjanderättsavtal om att 
upplåta ett mindre område runt serverings byggnaden. Tomträttsavtalet innebär att 

Kommunstyrelsen 

Josteciog ~ Utdraget bestyrkes 
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H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

verksamhetsutövaren köper serverings byggnaden av kommunen. Syftet med avtalet 
är att verksamhetsutövaren ska renovera eller ersätta byggnaden för att höja 
standarden av serveringen vid Lursjöbadet. 

Av i nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår mer utförligt omstän
digheterna i ärendet. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-01, § 61, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Godkänna föreliggande tomträttsavtal avseende fastigheten Tottarp 1 :37. 

2. Godkänna föreliggande nyttjanderättsavtal avseende del av fastigheten 
Tottarp 1:30 

3. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna ovannämnda 
avtal, när förevarande beslut vunnit laga kraft. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 103 

Trafikplats till Hässleholm Nord 
Dnr: KLF 2022/254 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att tillsammans med Trafik
verket upprätta ett förslag till ett medfinansieringsavtal för uppförande av en 
trafikplats till det framtida verksamhetsområdet Hässleholm Nord. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 24 mars 2022, § 18, följande. 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

- Uppdra åt tekniska nämnden att anhålla hos Trafikverket om ett 
medfinansieringsavtal för uppförande av en trafikplats till det framtida 
verksamhetsområdet Hässleholm Nord. 

Under rubriken Beskrivning av ärendet i protokollet från ovannämnda samman
träde anfördes följande. Tekniska förvaltningen har i dialog med Trafikverket 
kommit fram till den process som krävs för att den planerade trafikplatsen till 
Hässleholm Nord ska kunna genomföras. Det första steget i processen är att 
kommunen och Trafikverket godkänner och undertecknar ett medfinansieringsavtal 
med den innebörd att Trafikverket ska planera och genomföra trafikplatsen. Avtalet 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

kommer även uppskatta den förväntade kostnaden och ange hur den ska fördelas 
mellan parterna. Eftersom verksamhetsområdets framdrift är av principiell karaktär 
föreslås att beslutet, att anhålla om ett avtal, fattas av kommunfullmäktige och 
verkställs av tekniska nämnden. 

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår vidare bland 
annat följande. Nämnden avser att återkomma med ett ärende till 
kommunfullmäktige i december 2022 för beslut om att godkänna 
medfinansieringsavtalet, godkänna en budget för att genomföra avtalet samt 
godkänna en budget för att genomföra en första etapp av verksamhetsområdet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunens andel av investeringen kommer uppgå till betydande belopp, eftersom 
det i grunden är ett kommunalt projekt. I det utkast till avtal som togs fram år 2018 
var den totala kostnaden uppskattad till mellan 60 och 70 miljoner kronor (prisnivå 
2017-06-01) varav Trafikverket åtog sig en fast delfinansiering om 4 miljoner 
kronor. I totalsumman ingick endast åtgärder i den statliga infrastrukturen. Med 
tanke på den prisutveckling som har varit sedan dess är det troligt att pris bilden i ett 
nytt utkast kommer att öka kraftigt. Andra kostnader som är direkt hänförliga till 
verksamhetsutövare, såsom ledningar för VA och el och liknande ska bekostas av 
dessa. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-01, § 62, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att tillsammans med Trafik
verket upprätta ett förslag till ett medfinansieringsavtal för uppförande av en 
trafikplats till det framtida verksamhetsområdet Hässlehohn Nord. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Månadsuppföljning per den 30 april 2022 
Dnr: KLF 2022/360 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Godkänna förvaltningarnas månadsuppföljning och helårsprognos per den 30 april 
2022. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen prognostiserar ett negativt resultat för 2022 på -68,5 mnkr. Jämfört 
med budget visar prognosen ett underskott på -82,2 mnkr. Arets 
investeringsverksamhet beräknas uppgå till 704,8 mnkr vilket är 138,5 mnkr lägre än 
budget och en genomförandegrad på cirka 84 procent. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 105 

Delårsrapporter april 2022, kommunala bolag 
Dnr: KLF 2022/361 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Godkänna de kommunala bolagens delårsrapporter och helårsprognoser per den 30 
april 2022. 

Beskrivning av ärendet 

De kommunala bolagen prognostiserar ett negativt resultat för 2022 på 33,3 mnkr, 
vilket totalt sett innebär en avvikelse på +2,5 mnkr. Det negativa resultatet beror 
framför allt på en nedskrivning av anläggningstillgångarna med 58 mnkr inom 
Hässleholms Fibernät AB. 

Sänt till: 
Kommunala bolagen 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

§ 106 

Uppföljning/utvärdering av bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
Dnr: KLF 2022/137 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Punkten 2.4 i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
ändras från "Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala 
bolag beslutas av moderbolagets styrelse" och får följande lydelse: 

"Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala bolag beslutas 
av dotterbolagets stämma." 

2. Punkten 2.6.1 . f) i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda kompletteras med "kommunfullmäktiges ordförande eller", 
och får följande lydelse: 

"särskilt av kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens 
ordförande sammankallade överläggningar med parlamentarisk grupp, det 
vill säga representanter för de i fullmäktige representerade politiska partierna 
samt kommunalråd." 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) yrkar på följande ändringsyrkande avseende punkt 1: 
Punkten 2.4 i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda ändras 
från "Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala bolag beslutas av 
moderbolagets styrelse" och får följande lydelse: 

"Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala bolag beslutas av 
dotterbolagets stämma." 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till punkt 2. 

Kommunstyrelsen 

. Josteciog 6 N Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till liggande förslag. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till Robin Gustavssons (KD) yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Robin Gustavssons (KD) 
förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottet har fattat beslut om att låta göra en uppföljning/utvärdering av 
bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda efter ett års 
tillämpning. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2022-05-20, § 15, kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Punkten 2.4 i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
ändras från "Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala 
bolag beslutas av moderbolagets styrelse" och får följande lydelse: 

"Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala bolag beslutas 
av stämman. I det fallet att moderbolaget har samma ordförande och/ eller 
vice ordförande som ett dotterbolag, utgår månadsarvode endast från ett av 
bolagen. Övriga ersättningar utgår enligt kommunens regler om 
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, i de fall 
respektive stämma beslutar så." 

2. Punkten 2.6.1. f) i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda kompletteras med "kommunfullmäktiges ordförande eller", 
och får följande lydelse: 

"särskilt av kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens 
ordförande sammankallade överläggningar med parlamentarisk grupp, det 
vill säga representanter för de i fullmäktige representerade politiska 
partierna samt kommunalråd. 

Sänt till: 
Personalchef 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget be styrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

§ 107 

Fritidsbank i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021/935 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kultur- och fritidsnämnden startar upp och börjar bedriva en F ritidbank i 
Kulturhuset i Hässlehohn från och med den 1 januari 2023. 

2. För år 2023 och framåt tillförs kultur- och fritidsnämndens driftbudget 
842 000 kr för att bedriva Fritidsbanken genom att beloppet arbetas in i 
Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

3. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget tillskjuts 300 000 kr år 2023 
för inköp av inventarier till Fritidsbanken. 

4. Finansiering sker genom att ett investeringsbelopp på 300 000 kr arbetas in 
år 2023 i Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-
2025. 

5. Kultur- och fritidsnämnden kompenseras för ökad hyreskostnad via 
reglering i lokalkostnads budgeten, samt kompenseras för ökade 
lokalvårdskostnader via reglering i lokalvårds budgeten. Kompensationen 
innebär att budgeten på finansförvaltningen höjs upp med motsvarande 
belopp och arbetas in i Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Moderaternas ledamöter samt Agneta Olsson-Enochsson (L) och Robin 
Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

"Kärnalliansen är positiv till att öppna en fritids bank i kommunen. Vi är dock 
angelägna om att fokusera på en hållbar lösning med en lokal som är tillräckligt stor, 
minst 300 kvm (allt i en lokal), enligt rekommendation från Fritidsbanken Sverige. 
Detta för att stärka möjligheten till en lyckad satsning över tid. 

Vi reserverar oss därför mot beslutet att etablera fritidsbanken i Kulturhuset." 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till det beslutsförslag som framgår av 
tjänsteskrivelsen daterad 2022-04-07. 

Karin Axelsson (M) och Agneta Olsson Enochsson (L) instämmer i Robin 
Gustavssons yrkande. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Hanna Nilsson (SD), 
Lena Svensson (C) och Joachim Fors (S) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Robin Gustavssons (KD) 
yrkande bifallet. 

Votering begärs. 

Arbetsutskottets förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses. Ordförande ställer 
Robin Gustavssons förslag mot Björn Widmarks förslag och finner Robin 
Gustavssons förslag utsett till motförslag. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som bifaller arbetsutskottets förslag 
till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Robin Gustavssons förslag röstar nej." 

Ja-raster oc h4 r ne1-roster amnas. 1 0 f 0 avstar ran att rosta. 

LEDAMOT JA NEJ 
AV-
STÅR 

Karin Axelsson X 

Robin Gustavsson X 

Agneta Olsson Enochsson X 

Hanna Nilsson, 1 :e vice ordförande X 

Ulf Berggren X 

Paul Thurn X 

Björn Widmark X 

Lena Wallentheim, 2:e vice ordförande X 

Joachim Fors X 

Camilla Lindoff X 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ola Lindahl X 

Lena Svensson X 

Lars J ohnsson, Ordförande X 

8 4 1 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Anna Wallentheim och Connie Asterman, båda Socialdemokraterna, väckte en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkade att fullmäktige skulle besluta att 
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inrätta en fritids bank. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2021, § 139, att bifalla motionen på så 
sätt att kultur- och fritidsnämnden gavs i uppdrag att ta fram en finansierings- och 
organiseringsmodell för fritids banken samt lämna förslag till placering. I modellen 
skulle beaktas möjligheterna till samordning med annan kommunal verksamhet och 
lokalisering. Uppdraget skulle redovisas för kommunstyrelsen senast den 1 
september 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 9 december 2021, § 83 att: 
1. skicka redovisning för uppdraget till kommunstyrelsen. 
2. yrka att Fritids banken inrättas i Kulturhuset enligt förvaltningens förslag och att 
kommunstyrelsen tillför medel till kultur- och fritidsnämndens budget för 2022. 

Av ovannämnda redovisning framgår bland annat att förslaget i korthet innebär 
följande: 
• Ansvarig förvaltning ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen. 
• Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med Barn- och utbildningsförvalt
ningen, Omsorgs förvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen. 
• Kommunstyrelsen föreslås besluta att en styrgrupp ska bildas bestående av 
representanter från ovanstående förvaltningar. 
• Verksamheten ska även bedrivas i samverkan med Hässleholm Miljö AB samt 
kommunens föreningar. 
• Medel om 1142 tkr för år 1 samt 842 tkr för år 2 och framåt skall tillskjutas kultur
och fritidsnämnden för uppdraget. 

Bedömning 
Kulturhuset bedöms inte vara en lämplig lokalisering av fritidsbanken. Ärendet ska 
därför återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för en förnyad utredning i 
denna fråga. Tekniska förvaltningens projekt- och planeringsenhet ska vara 
behjälplig i detta arbete. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-01, § 59, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Kultur- och fritidsnämnden startar upp och börjar bedriva en Fritidbank i 
Kulturhuset i Hässleholm från och med den 1 januari 2023. 

2. För år 2023 och framåt tillförs kultur- och fritidsnämndens driftbudget 
842 000 kr för att bedriva Fritids banken genom att beloppet arbetas in i 
Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

3. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget tillskjuts 300 000 kr år 2023 
för inköp av inventarier till Fritidsbanken. 

4. Finansiering sker genom att ett investerings belopp på 300 000 kr arbetas in 
år 2023 i Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-
2025. 

5. Kultur- och fritidsnämnden kompenseras för ökad hyreskostnad via 
reglering i lokalkostnads budgeten, samt kompenseras för ökade 
lokalvårdskostnader via reglering i lokalvårds budgeten. Kompensationen 
innebär att budgeten på finansförvaltningen höjs upp med motsvarande 
belopp och arbetas in i Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025. 

Lars J ohnsson (11) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar följande: 

1. Kultur- och fritidsnämnden startar upp och börjar bedriva en Fritidbank i 
Kulturhuset i Hässleholm från och med den 1 januari 2023. 

2. För år 2023 och framåt tillförs kultur- och fritidsnämndens driftbudget 
842 000 kr för att bedriva Fritids banken genom att beloppet arbetas in i 
Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

3. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget tillskjuts 300 000 kr år 2023 
för inköp av inventarier till Fritidsbanken. 

4. Finansiering sker genom att ett investerings belopp på 300 000 kr arbetas in 
år 2023 i Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-
2025. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

5. Kultur- och fritidsnämnden kompenseras för ökad hyreskostnad via 
reglering i lokalkostnadsbudgeten, samt kompenseras för ökade 
lokalvårdskostnader via reglering i lokalvårdsbudgeten. Kompensationen 
innebär att budgeten på finansförvaltningen höjs upp med motsvarande 
belopp och arbetas in i Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025 

Ulf Berggren (SD) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheims yrkande 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". 

1-ja röst och 2-nej röster lämnas. 

Följande röstar ja: 
Lars J ohnsson (M) 

Följande röstar nej: 
Ulf Berggren (SD) 
Lena Wallentheim (S) 

Därmed har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bifalla Lena Wallentheims 
yrkande. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

§ 108 

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2021 
enligt 6 kap. 9 § kommunallagen. 
Dnr: KLF 2022/160 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässlehem AB under 2021 har 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för bolaget samt 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässlehohn Miljö AB under 
2021 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för 
respektive bolag samt utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

3. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässlehohn Industribyggnads 
AB med samtliga dess helägda dotterbolag under 2021 har varit förenlig 
med de fastställda kommunala ändamålen för respektive bolag samt utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

4. Kommunstyrelsen uppmanar det nybildade Hässlehohns fibernät holding 
AB, och påminner övriga helägda kommunala aktiebolag, om att löpande 
inkomma med protokoll från bolagens styrelsemöten och bolagsstämmor. 
Protokollen ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Björn Widmark (FV) deltar inte i beslutspunkterna 3 och 4 .. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje 
sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § kommunallagen pröva om den verksamhet 
som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Kommunstyrelsen 

Jostedog ~ ~ Utdraget bestyrkes 
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H""ssl olms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet är övergripande och styrelsen är inte skyldig 
att granska samtliga enskiida affarshändelser i bolagen. Granskningen ska dock vara 
tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som 
helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit 
kompetensenlig. 

Om missförhållanden i verksamheten kunnat konstateras, är styrelsen skyldig att 
agera. 

Som underlag för kommunstyrelsens prövning föreligger följande handlingar: 

Bolagens årsredovisningar för 2021 

Lekmannarevisorernas granskning av respektive verksamhet 

Bolagsordningar, ägardirektiv och policy för Hässleholms kommuns 
aktiebolag 

Bolagens styrelseprotokoll som rapporterats in under året och anmälts till 
kommunstyrelsen 

Det kommunala ändamålet framgår av bolagens bolagsordningar, och där anges 
också att bolagen i tillämpliga delar ska följa de kommunalrättsliga principerna. 
Hässleholm Miljö AB:s och Hässleholms Industribyggnads bolagsordningar 
innehåller referenser till den gamla kommunallagen och behöver därför revideras. 

Utifrån informationen i ovan angivna handlingar samt den uppsikt som 
kommunstyrelsen genom sitt arbetsutskott utfört under året i form av uppföljningar 
och dialog med bolagen samt bolagens redovisningar i kommunstyrelsen föreslås 
kommunstyrelsen besluta att verksamheten i Hässleholms kommuns helägda 
aktiebolag varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Vad gäller bolag där kommunen äger mindre än 10 % bedöms inte 
kommunstyrelsen ha en sådan relation till bolaget att den uppsiktsplikt som avses i 6 
kap. 9 § kommunallagen kan genomföras och dessa bolag prövas därför inte i detta 
ärende. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-01, § 60, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässlehem AB under 2021 har 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för bolaget samt 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen 
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2. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässleholm Miljö AB under 
2021 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för 
respektive bolag samt utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

3. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässleholm Industribyggnads 
AB med samtliga dess helägda dotterbolag under 2021 har varit förenlig 
med de fastställda kommunala ändamålen för respektive bolag samt utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

4. Kommunstyrelsen uppmanar det nybildade Hässleholms fibernät holding 
AB, och påminner övriga helägda kommunala aktiebolag, om att löpande 
inkomma med protokoll från bolagens styrelsemöten och bolagsstämmor. 
Protokollen ska anmälas till kommunstyrelsen 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige - anmälan 
Samtliga helägda kommunala aktiebolag 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 109 

Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter 
Dnr: KLF 2022/335 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden reglemente ändras på så sätt att en 
strecksats införs i § 1 mellan strecksatserna lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter och smittskyddslagen (2004: 168) med följande lydelse: 
" - lagen (2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter" 

2. Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen (2022:000) om tobaksfria 
nikotinprodukter att gälla från och med den 1 september 2022 antas. 

3. Detta beslut gäller under förutsättning att föreliggande förslag till lagen 
(2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter antas av riksdagen, vilket 
beräknas ske vid sammanträde den 21 juni 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade på sammanträde den 27 april 2022, § 
42, bland annat att föreslå kommunfullmäktige att nämnden ska få i uppdrag att 
sköta kommunens tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter och att anta 
förslag till taxa för tillsyn enligt lagen att gälla från och med den 1 september 2022. 

Som grund för nämndens beslut har anförts i huvudsak följande. 

I regeringens proposition 2021/22:200 från den 31 mars 2022 lämnas förslag till en 
ny lag om tobaksfria nikotinprodukter . 

Enligt 24 § i förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter utövar kommunen tillsyn 
på fysiska försäljningsställen enligt punkterna 1-4, vilka handlar om märkning, 
hälsovarningar och produktkrav, samt över marknadsföring. 

Enligt 25 § samma förslag till lag utövar kommunen och polisen tillsyn när det gäller 
anmälan, egenkontroll och ålderskrav. 

Enligt 40 § samma förslag till lag får kommunen för sin tillsyn ta ut avgift av den 
som bedriver anmälningspliktig försäljning med tobaksfria nikotinprodukter. 

Kommunstyrelsen 
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Beslut om den nya lagen förväntas den 16 juni 2022 och lagen ska börja gälla den 1 
augusti 2022. Tobaksfria nikotinprodukter är produkter utan tobak men som 
innehåller nikotin, ofta marknadsfört som vitt snus, "all white" eller "all white 
portions". 

Tobaksprodukter är en form av nikotinprodukter och dessa regleras av EU:s 
tobaksproduktdirektiv och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
(LTLP). Elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och nikotinhaltiga vätskor som 
konsumeras genom e-cigaretter omfattas också av dessa regelverk, även om de inte 
innehåller tobak. Däremot saknas ett särskilt regelverk avseende en stor del av de 
tobaksfria nikotinprodukterna på marknaden, varför denna nya lag har arbetats 
fram. 

Den föreslagna regleringen av tobaksfria nikotinprodukter överensstämmer till stor 
del med regleringen av elektroniska cigaretter i LTLP, innebärande anmälningsplikt 
för försäljning, krav på märkning och skyltning, 18-årsgräns, ingen försäljning om 
langning misstänks, krav på egenkontrollprogram med mera. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har idag tillsyn enligt LTLP varför det bedöms 
lämpligt att även denna tillsyn avseende tobaksfria nikotinprodukter utförs av 
samma nämnd. 

Bedömning 
Mot bakgrund av att miljö- och stads byggnadsnämnden handhar kommunens tillsyn 
enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter framstår det som 
lämpligt att nämnden även sköter tillsynen enligt den nya, föreslagna lagen. I 
nämndens förslag till taxa finns angivet timtaxan. 

Såvitt kommunledningsförvaltningen kunna utröna kommer riksdagen att fatta 
beslut om lagen den 21 juni 2022. Oavsett tidpunkt för beslut förutsätter taxans 
tillämpning att förslaget till lag vinner bifall i riksdagen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-01, § 63, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden reglemente ändras på så sätt att en 
streck.sats införs i § 1 mellan streck.satserna lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter och smittskyddslagen (2004:168) med följande lydelse: 
" - lagen (2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter" 

2. Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen (2022:000) om tobaksfria 

Kommunstyrelsen 
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nikotinprodukter att gälla från och med den 1 september 2022 antas. 

3. Detta beslut gäller under förutsättning att föreliggande förslag till lagen 
(2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter antas av riksdagen, vilket 
beräknas ske vid sammanträde den 21 juni 2022. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Kommunal författningssamling (KFS) 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion om gratis mensskydd i kommunens skolor 
Dnr: KLF 2022/260 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens 
redovisning och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Arberesha Sabani (MP) väckte en motion i kommunfullmäktige i vilken hon på 
anförda skäl yrkade att berörd nämnd skulle ges i uppdrag att utreda kostnader för 
kostnadsfria mensskydd i skolan. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 25 oktober 2021, § 230, att 
motionen skulle bifallas på så sätt att barn- och utbildningsnämnden gavs i uppdrag 
att företa begärd utredning och redovisa den för kommunstyrelsen senast sex 
månader efter det att kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet. 

Barn- och utbildningsnämnden fattade vid sammanträde beslutade den 24 mars 
2022, § 36, följande beslut. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner utredningen och anser motionens att
sats att utreda kostnaden för kostnadsfria mensskydd i skolan är bifallen. 

Av utredningen framgår i huvudsak följande . 

För att utreda kostnaden för att erbjuda gratis mensskydd i Hässleholms kommuns 
skolor har barn- och utbildningsförvaltningen använt sig av en schablon för att 
beräkna kostnaden enligt följande för grund- och gymnasieskolorna: 
Beräkningen baseras på ett behov under 10 månader per år, där kostnaden är 1 
krona per tampong/binda och en åtgång om 4 per dag under 4 dagar per 
månad. Beräkningen omfattar antalet flickor i kommunal grundskola, gymnasieskola 
och särskola från åk 5. Yngre flickor finns inte med i beräkningen men kostnaden 
bedöms som ringa för målgruppen. Motionen avsåg Hässleholms skolor, men 
förvaltningen har valt att inte kostnads beräkna kostnaden för fria mensskydd för 
gymnasievux, grundvux, lärvux, SFI och yrkeshögskolan. 
Den årliga kostnaden baserat på de schablonberäknade värdena pekar på en kostnad 
på drygt 350 000 kronor per år. Därtill tillkommer initiala kostnader för lämplig 
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förvaring, hantering av utdelning, administration med mera. Dessutom kan 
kostnaden påverka bidragen till fristående huvudmän. Önskar man tillgodose 
motionen i sin helhet så uppskattas kostnaden till mer än 600 000 kronor årligen om 
även vuxenutbildningen inkluderas. 
Det bör även nämnas att mensskydd finns tillgängligt till elever under skoltid via 
skolhälsovården. För enheter som inte har tillgänglig skolhälsovård finns lokala 
lösningar genom att ha viss förvaring av mensskydd på lärarrum eller motsvarande. 
Den årliga kostnaden ryms inte inom barn- och utbildningsnämndens budgetram 
för 2022. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-01, § 64, kommunstyrelsen att 
godkänna barn- och utbildningsnämndens redovisning och lägga den till 
handlingarna. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Jostedog b 'RvJ Utdraget bestyrkes 
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